BRASIL JÁ TEM TIME DEFINIDO PARA BUSCAR O TRI NO DESAFIO
PIRAQUÊ RAIA RÁPIDA 2016




Equipe verde-amarela será representada por Bruno Fratus, Guilherme Guido, João
Gomes Jr e Henrique Martins e enfrente Estados Unidos, África do Sul e Itália
Em sua quinta edição, competição, que contará com provas também nas categorias
Open e Kids para amadores, acontece no Estádio Aquático Olímpico, no dia 25 de
setembro
As inscrições já estão abertas para o Festival Raia Rápida no site
raiarapida.com.br/festival

Atual campeão do Desafio Piraquê Raia Rápida, o Brasil já tem definida a equipe que brigará
pelo tricampeonato da competição. Com um verdadeiro time de especialistas - Bruno Fratus
(nado livre), Guilherme Guido (costas), Henrique Martins (borboleta) e João Gomes Jr (peito) –
a seleção brasileira espera manter o troféu da competição em casa. Para ficar ainda mais
emocionante, a disputa, que acontece no 25 de setembro, entre Brasil, Estados Unidos, África
do Sul e Itália, será realizada no Estádio Aquático Olímpico, palco de momentos marcantes,
muitas medalhas e quebra de recordes nos Jogos Rio 2016. Também no domingo será realizado
pela primeira vez o Festival Raia Rápida, quando atletas amadores terão a chance de nadar nas
raias olímpicas em provas nas categorias Open e Kids, logo pela manhã.
“Com certeza será uma edição especial. Poder reunir grandes nomes da natação mundial na
piscina que protagonizou belíssimas disputas nos Jogos será incrível. Além disso, para os atletas
amadores, estar ali, na mesma raia em que seus ídolos nadaram, será um momento único” disse Pedro Rego Monteiro, diretor da Effect Sport, agência de marketing esportivo que
promove o evento.
O Desafio seguirá com o mesmo formato das últimas edições. Ao todo, quatro equipes (Brasil e
mais três seleções que ainda serão apresentadas pela organização) participarão da disputa, que
conta com provas rápidas e emocionantes em 50m nos quatro estilos (borboleta, costas, livre e
peito), além de um revezamento 4x50m medley.
Formato da competição:
Cada país será representado por quatro atletas, que competirão em provas individuais e de
revezamento, sempre nadando no seu melhor estilo (borboleta, costas, peito e livre). Os atletas
disputam provas eliminatórias, sempre na distância de 50m. Os últimos colocados de cada prova
são eliminados da série seguinte, até que restem apenas dois nadadores para a final de cada
modalidade. Logo depois, os nadadores voltam à piscina para a segunda fase do desafio com
um empolgante revezamento 4x50m medley. A equipe com maior pontuação nas duas fases
será a campeã.

Perfil dos atletas - BRASIL
Bruno Fratus – 27 anos – Rio de Janeiro – nado livre
Especialista em nado livre, Bruno é um dos principais nadadores do Brasil. Participou de duas
edições de Jogos Olímpicos: em Londres 2012, terminou em quarto lugar nos 50m livre, e nos
Jogos Rio 2016, ficou com a sexta colocação na mesma modalidade.
É recordista Sul-americano dos 4x50m livre, com o tempo de 1m26s42, obtido em 7 de maio de
2009, junto com César Cielo, Nicholas Santos e Fernando Silva. No Campeonato Pan-Pacífico de
Natação de 2014 (Gold Coast, Austrália), Fratus participou do revezamento brasileiro dos
4x100m livre. Ao lado de João de Lucca, Marcelo Chierighini e Nicolas Oliveira, conquistaram a
primeira medalha do Brasil nesta competição: bronze.
Bruno foi o capitão da equipe brasileira que disputou a primeira edição do Raia Rápida, em 2013.
Guilherme Guido – 29 anos – São Paulo – costas
Especialista em nado costas, Guido é atleta do Clube Pinheiros desde os 15 anos, quando
começou a competir profissionalmente. Participou de duas edições de Jogos Olímpicos: Pequim2008 e Rio-2016. Em sua segunda participação, este ano, chegou às semifinais dos 100m costas
e terminou em sexto no revezamento 4x100 medley. Atualmente, detém seis recordes sulamericanos, o último conquistado em abril deste ano, no Paraguai.
Integrou a equipe brasileira campeã da edição de 2014 do Raia Rápida.
João Gomes Jr – 30 anos – Espírito Santo – peito
Especialista em nado peito, João é atleta do Clube Pinheiros. Sua estreia em Jogos Olímpicos foi
no Rio 2016 com um quinto lugar nos 100m peito e a sexta colocação no revezamento 4x100
medley. Não conseguiu a vaga para Londres 2012 por muito pouco. Foi finalista dos 50m peito
nos Mundiais de Barcelona-2013 e Roma-2009. Tentou ser jogador de futebol no Espírito Santo,
quando ainda era criança, mas não se destacou. Foi aí que descobriu a natação e afirma que
virou um vício. Deu uma pausa de quatro anos na carreira para se formar em Sistema de
Informação. Não se vê atuando na educação física como a maioria dos atletas.
Representou o Brasil na segunda edição do Raia Rápida, em 2013.
Henrique Martins – 24 anos – São Paulo – borboleta
Especialista no nado borboleta, Henrique participou dos Jogos Olímpicos Rio 2016 - 21º
colocado nos 100m borboleta e sexto lugar no revezamento 4x100 medley. Aos 10 anos ele
sofria com dores no peito quando realizava exercícios e, por uma indicação médica, entrou na
natação. O pai e o irmão começaram a nadar para incentivá-lo. Passou por diversos clubes como
Clube Regatas, Círculo Militar e Pinheiros. Treinou na Itália e nos Estados Unidos antes de chegar
ao Minas Tênis Clube, seu clube atual. Henrique tem como especialidade os 100m borboleta,
prova que vem representando o Brasil em diversas competições.
Na edição de 2015 do Raia Rápida teve uma história curiosa. Na noite do sábado anterior ao
evento, o nadador estava em Campinas no casamento de uma prima quando foi convocado às
pressas para defender o Brasil no Raia Rápida 2015, após Matheus Santana precisar ausentar-se

da competição por problemas de saúde. Ele embarcou às 4h para o Rio de Janeiro e, às 10h, caiu
na piscina do Botafogo para ajudar a equipe brasileira a conquistar o bicampeonato do torneio.
Campeões Raia Rápida:
2012 – EUA - Josh Schneider/ Adam Mania/Mike Alexsandrov/ Eugene Godsoe
2013 – Austrália: Daniel Arnamnart / Christian Sprenger / Matt Targett / Matt Abood
2014 - Brasil - Matheus Santana/ Nicholas Santos/ Felipe França / Guilherme Guido
2015 – Brasil - Matheus Santana, Nicholas Santos, Felipe França e Daniel Orzechows
Festival Raia Rápida:
A edição deste ano também traz outra novidade. Além do Desafio Raia Rápida, será realizado,
no mesmo dia, o Festival Raia Rápida, quando serão realizadas provas Kids e Open, para crianças
e amadores, que poderão nadar no palco de grandes conquistas dos Jogos Rio 2016. As
inscrições estão abertas e devem ser feitas no site raiarapida.com.br/festival.
Na categoria Open, a idade mínima para competir é de 13 anos e as inscrições custam R$ 360, e
para as crianças de 07 a 12 anos, na prova Kids, o lote de inscrições custa R$ 240. As inscrições
vão até o dia 20 de setembro ou até esgotarem as vagas. Os atletas retiram seus kits no dia do
evento, no Parque Olímpico.
O Raia Rápida é uma realização do Instituto Faz Sport, com promoção da Effect Sport e conta
com o patrocínio da Piraquê, apoio da Arena, Ticket Agora e Governo do Estado do Rio de
Janeiro. A competição tem ainda a parceria de mídia da Revista Swim Channel e 30 Todo Dia. O
evento apoia ainda o Instituto Pro Criança Cardíaca.

