Estados Unidos luta pelo bicampeonato no Desafio Piraquê Raia
Rápida
Vencedora da primeira edição da competição, em 2012, equipe norte-americana será
liderada por Anthony Ervin, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

A supremacia norte-americana na natação mundial marcará presença no Desafio
Piraquê Raia Rápida. Em 2012, as estrelas norte-americanas superaram Austrália,
Brasil e França e levaram o título da primeira edição. Quatro anos depois, uma equipe
diferente vai em busca do bicampeonato no Estádio Aquático Olímpico. O time será
liderado por Anthony Ervin, medalhista de ouro nos 50m livre nos Jogos Olímpicos Rio
2016, que voltará ao palco que o consagrou. Ao seu lado, Eugene Godsoe e Mike
Alexandrov retornam para disputar o Raia Rápida 2016. O primeiro participou em três
edições (2012, 2013 e 2014), enquanto Alexandrov disputou todas as edições do
torneio. Neste ano, além dos três atletas experientes na competição, a equipe contará
com o estreante Tim Philips, de 25 anos. O quarteto vai em busca do bicampeonato no
dia 25 de setembro, no Rio de Janeiro.
“É uma honra para nós podermos contar com a presença de grandes nadadores norteamericanos. Teremos a oportunidade de ver em ação um medalhista de ouro olímpico,
na mesma piscina que ele obteve essa conquista. A promessa é de um evento com um
nível altíssimo de natação”, afirma Pedro Rego Monteiro, diretor da Effect Sport, agência
que promove o evento.
Também no domingo, 25, 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. Para este, as inscrições já estão abertas no
site raiarapida.com.br/festival.
O Desafio seguirá com o mesmo formato das últimas edições. Quatro países
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.

TIME EUA:
Eugene Godsoe (costas) Greensboro, 28 anos, 1.88m, 77 kg
Vice-campeão mundial nos 50m borboleta em Barcelona-2013. Vice-campeão mundial nos 50m
costas e com o revezamento 4x100m medley em Doha-2014. Vice-campeão pan-americano nos
100m costas e 100m borboleta em Guadalajara-2011 e bronze nos 100m costas em Toronto2015. Curiosidades: Apaixonado por música, Godsoe toca piano e canta. Ele chegou a ter uma
banda chamada “Take your marks” e atualmente faz carreira solo, postando sempre na internet
seus novos sons.

Mike Alexandrov Sofia (peito) - (Bulgária), 31 anos, 1.93 m, 91 kg
Campeão mundial em piscina curta com o revezamento 4x100m medley em Dubai-2010.
Campeão dos 100m e 200m peito no The Duel in The Pool em 2009. Finalista nos 100m peito
no Mundial de Melbourne-2007. Campeão americano dos 100m peito em 2010. Curiosidade:
Nasceu na Bulgária e competiu pelo país nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Como tinha
dupla cidadania, em 2009 optou por representar os Estados Unidos. Alexandrov já treinou com
o renomado Dave Salo e estrelas como os campeões olímpicos Kosuke Kitajima e Oussama
Mellouli.
Tim Phillips (borboleta) - Haimhausen, Alemanha, 25 anos, 1.80m, 93 kg
Campeão mundial com o revezamento 4x100m medley em Kazan-2015. Campeão universitário
nos 50m e 100m borboleta e com os revezamentos 4x100m livre e vice-campeão com o
revezamento 4x100m medley em Shen zhen-2011. Medalhista de bronze nos 100m borboleta no
Mundial Júnior de Monterrey-2008. Curiosidade: Nascido na Alemanha, Phillips é um
aficionado por esportes tendo praticado quando mais jovem futebol e golfe. Nas horas vagas
tem como hobby pedalar e jogar futebol com os amigos.
Formato da competição:
Desafio Raia Rápida: 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.
Anthony Ervin Burbank (livre) - 35 anos, 1.91m, 75 kg
Campeão olímpico dos 50m livre em Sydney-2000 e no Rio-2016 e com o revezamento 4x100m
livre no Rio-2016 e medalha de prata com o revezamento 4x100m livre em Sydney-2000.
Campeão mundial dos 50m e 100m livre em Fukuoka-2001 e medalha de prata com o
revezamento 4x100m livre em Barcelona-2013. Medalha de prata no Pan-Pacífico nos 50m livre
em Yokohama-2002 e em Gold Coast-2014. Curiosidade: Ao vencer a final dos 50m livre no Rio2016 tornou-se o nadador mais velho a vencer uma prova em Jogos Olímpicos, superando Michael
Phelps que havia conquistado o feito cinco dias antes.
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 Orzechowski

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, Myrtha Pools 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.

