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Robert Scheidt venceu duas das três regatas disputadas nesta quarta-feira (13) no Rio de
Janeiro, e consolidou a liderança do Campeonato Brasileiro de Laser. O multicampeão tem
uma vantagem       de três pontos sobre o vice-líder, Bruno Fontes, 19 sobre o terceiro
colocado, o inglês Nick Thompson, atual campeão mundial da classe. Velejador mais
consistente da competição, Scheidt soma cinco vitórias e outras três regatas entre os cinco
primeiros, mostrando que está bem adaptado às raias olímpicas na Baía de Guanabara.

  

A quarta-feira foi desgastante, com três regatas disputadas, para compensar o mau tempo do
dia anterior. O vento voltou a soprar forte nas raias olímpicas, com a maré puxando para fora
da Baía de Guanabara na primeira prova, o que levou alguns velejadores à desclassificação.

  

"Foram três regatas longas, passamos cerca de cinco horas na água. Estou satisfeito com o
resultado de hoje, conquistei mais duas vitórias. Isso mostra que estou no caminho certo",
avaliou Scheidt. O brasileiro segue na reta final de preparação para os Jogos do Rio 2016,
onde buscará sua sexta medalha olímpica - ele soma dois ouros, duas pratas e um bronze,
além de 14 títulos mundiais, entre Laser e Star.

  

O 42º Campeonato Brasileiro de Laser termina nesta quinta-feira (14), com mais duas regatas,
a partir das 12 horas. Ainda está prevista a entrada de mais um descarte do pior resultado. "O
importante, amanhã, é fazer a minha prova, velejar bem e manter uma boa média, até pela
entrada do segundo descarte", apontou Scheidt, patrocinado pelo Banco do Brasil, Rolex,
Deloitte e Audi, com os apoios de COB e CBVela.

  

Classificação parcial, após oito regatas e um descarte

  

1. Robert Scheidt (BRA) - 12 pontos perdidos (1+1+3+[4]+1+1+4+1)
2. Bruno Fontes (BRA) - 15 pp (2+[4]+1+1+2+3+2+4)
3. Nick Thompson (GBR) - 31 pp (5+2+10+2+5+[40]+1+6)
4. Elliot Hanson (GBR) - 33 pp (4+3+2+11+8+[40]+3+2)
5. João Pedro de Oliveira (BRA) - 35 pp (3+6+6+3+11+2+5+[40])
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6. Matheus Dellagnelo (BRA) - 51 pp (7+5+4+8+7+[40]+9+11)
7. Gustavo Correa Nascimento (BRA) - 54 pp (8+10+5+[12]+6+5+11+9)
8. Alex Veeren (BRA) - 55 pp (9+11+7+6+11+4+[12]+7)
9. Andreas Perdicaris (GRE) - 57 pp ([12]+8+9+10+12+7+6+5)
10. Felipe Echenique (CHI) - 66 pp ([13]+9+11+7+9+9+13+8)

  

Maior atleta olímpico brasileiro

  

Laser
Onze títulos mundiais - 1991 (juvenil), 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002*, 2004 e 2005 e
2013
*Em 2002, foram realizados, separadamente, o Mundial de Vela da Isaf e o Mundial de Laser,
ambos vencidos por Robert Scheidt
Três medalhas olímpicas - ouro em Atlanta/1996 e Atenas/2004, prata em Sydney/2000

  

Star
Três títulos mundiais - 2007, 2011 e 2012*
*Além de Scheidt e Bruno Prada, só os italianos Agostino Straulino e Nicolo Rode venceram
três mundiais velejando juntos, na história da classe
Duas medalhas olímpicas - prata em Pequim/2008 e bronze em Londres/2012
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