
Scheidt no evento-teste para os Jogos Rio 2016

Escrito por Juliana Leite
Sáb, 02 de Agosto de 2014 03:47

Robert Scheidt volta à Baía de Guanabara a partir de segunda-feira (4), para a disputa do
Aquece Rio International Regatta. Primeiro evento-teste deste ano para os Jogos do Rio de
Janeiro em       2016, a competição reúne os principais nomes de todas as classes em
campanha olímpica. Na laser, o brasileiro Scheidt chega como favorito ao título, depois de
vencer o Sudeste Brasileiro de Laser, na mesma raia olímpica, há uma semana, superando
fortes adversários estrangeiros, entre eles o holandês Rutger Van Schaardenburg, que também
estará no Aquece Rio.

  

"O evento-teste será uma competição bem diferente do Sudeste, que foi muito técnico, com
ventos rondados. O nível será quase tão elevado quanto o de um campeonato mundial. O
holandês está velejando muito bem, e temos ainda o inglês (Nick Thompson, nº 2 do mundo na
classe), o francês (Jean Baptiste-Bernaz, 7º do ranking mundial), o australiano (Tom Burton) e
os neozelandeses (Andy Maloney e Sam Meech). Todos são candidatos ao pódio", frisou
Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas (dois ouros, duas pratas e um bronze) e 14 títulos
mundiais, entre Laser e Star e que ainda tem o compatriota Bruno Fontes entre seus
adversários.

  

Scheidt passou a última semana treinando na Baía de Guanabara e acredita em evolução, mas
prefere a cautela. "Tive um bom período de treinos na raia olímpica, sinto que estou mais
afinado com o local. Mas será preciso manter uma boa média na fase inicial, sem grandes
erros, para chegar à final com chances de medalha", destacou o brasileiro.

  

O Aquece Rio International Regatta segue o formato de competições olímpicas, com dez
regatas na classe Laser, distribuídas entre as fases classificatória e final, com o descarte do
pior resultado a partir da sexta regata. Os dez melhores colocados na etapa final seguem para
a disputa da medal race, no dia 9, valendo pontos dobrados.

  

Campanha de Robert Scheidt na temporada 2014

  

Ouro na Copa Brasil - Niterói (BRA), janeiro
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Prata na etapa de Miami Copa do Mundo de Vela - Miami (USA), fevereiro
9º na etapa de Palma de Mallorca da Copa do Mundo de Vela - Palma de Mallorca (ESP), abril
4º na etapa de Hyères da Copa do Mundo de Vela - Hyères (FRA), abril
Ouro na Semana Olímpica de Garda Trentino - Garda (ITA), maio
5º no Europeu de Vela - Split (CRO), junho
Ouro no Sudeste Brasileiro de Laser - Rio de Janeiro (BRA), julho

  

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 deles, 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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