
Fernanda Keller será atração no Ironman Fortaleza

Escrito por Marcelo Eduardo Braga
Ter, 03 de Novembro de 2015 17:31

Um dos maiores nomes do triatlo nacional de todos os tempos, a fluminense Fernanda Keller
será um dos destaques do Ironman Fortaleza 2015, competição marcada para o domingo, dia 8
de       novembro, fechando a série de eventos do Circuito Ironman no país em 2015. Fernanda,
que tem no currículo dois títulos do Ironman de Florianópolis e seis vezes medalha de bronze
no Havaí, entre os mais de 100 títulos obtidos, participará em Fortaleza para se divertir, um fato
raro em uma das carreiras mais competitivas do esporte.

  

O Ironman Fortaleza estará focado na Faixa Etária, classificando 50 competidores para a final
do Mundial Ironman do Havaí, em 2016. Representantes de diversos países estarão no país
para tentar uma destas vagas e enfrentarão 3.8 km de natação, 180,2 km de ciclismo e 42,2
km de corrida, num desafio que fica ainda mais forte em razão do forte calor e dos ventos da
região. A largada, no Marina Park Hotel, está prevista para às 6h, com limite de prova de 17
horas.

  

Com uma agenda bastante apertada, que incluiu ações de seu instituto e diversos projetos,
Fernanda diz não estar competindo como gostaria devido à correria. "Eu queria tentar fazer
mais provas. Estava inscrita para Florianópolis e uma prova na França e não consegui. Por
isso, quis estar em Fortaleza, pois estou sentindo falta disso. Já competi lá, ganhando no
Brasileiro de Longas Distâncias, e gosto muito", afirma.

  

Mas, desta vez, a triatleta quer se divertir. "Sou sempre competitiva, mas não consegui fazer a
preparação adequada pela falta de tempo. Por isso, não vou pensar em resultado nem em
tempo. Quero me divertir, coisa que nunca pude fazer. Resolvi pagar meus pecados em
Fortaleza", brinca. "Mas no ano que vem estarei pronta para brigar pelo primeiro lugar, pode ter
certeza", ressalta a atleta, de 52 anos.

  

A triatleta está envolvida em um grande projeto. Ela acompanha personalidades que estão
começando a correr, como o cantor Seu Jorge e o ator Bruno Gagliaso, atuando como master
coach. "Tem sido muito legal e esse trabalho tem me obrigado a viajar bastante", encerra.
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Programação

  

04 Nov - Quarta - Marina Park
14h - 19h - EXPO - IRONMAN

  

05 Nov - Quinta - Marina Park
09h - 19h - EXPO - IRONMAN
10h - Treino de Natação

  

06 Nov - Sexta - Marina Park
09h - 19h - EXPO - IRONMAN
09h - 18h - Entrega de Kits
10h - Congresso Técnico Faixa Etária - Português
11h - Congresso Técnico Faixa Etária - Inglês
19h - 21h - Jantar de Massas

  

07 Nov - Sábado - Marina Park
09h - 19h - EXPO - IRONMAN
09h - 12h - Entrega de Kits
13h - 17h - Bike Check-in e Pintura dos Atletas
13h - 14h - Numeração 551 - 800
14h01 - 15h - Numeração 401 - 550
15h01 - 16h - Numeração 251 - 400
16h01 - 17h - Numeração 100 - 250

  

08 Nov - Domingo - Marina Park
09h - 19h - EXPO - IRONMAN
04h - 05h30 - Acesso dos Atletas à Área de Transição
06h - Largada Faixa Etária
16h40 - 23h30 - Bike e Sacolas Check-Out

  

09 Nov - Segunda - Marina Park
09h - 14h - EXPO - IRONMAN
09h - 12h - Achados e Perdidos
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10h - Confirmação dos Classificados para o Ironman World Championship
11h - Premiação
20h - Festa - Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
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