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Rio to receive Street League Skateboarding for the first time
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Rio de Janeiro begins 2019 hosting an unprecedented event. The final stage of the biggest
street skateboarding championship on the planet, the Street League will be held at the
Arena Carioca 1, in Barra da Tijuca, in the Western Zone of the city. About 70 athletes, men
and women, will be on their skateboards from January 8 to 13. A brand-new track will be
especially built for the competition. Fans of this sport can already buy tickets for the
semifinals and finals.
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Kelvin Hoefler, a member of the Brazilian team, has already confirmed his presence. He is a
five-time world champion and is in Guinness as the athlete with more street skating titles.
“I'm very happy to have the opportunity to competing in a Street League in Rio de Janeiro.
Brazilian skateboarding has been growing a lot in the last year, and we expect to gain even
more visibility with this final stage. No doubt they the best skaters in the world will be
fighting that title” says Kelvin.
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Pedro Rego Monteiro, organizer of the Street League in Rio, said that this will be a unique
opportunity for locals and tourists to watch a competition of this modality that will be
played at the upcoming Tokyo Olympic Games. “I'm sure it will be an unforgettable event.
The fact that it’s a brand-new track puts all the athletes in equality, which promises to raise
the bar of this competition”, he adds.
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Rio recebe pela primeira vez mundial de skateboard street
O Rio de Janeiro começa 2019 sediando um evento inédito. O maior campeonato de
skateboard street do planeta, a Street League, realizará sua etapa final na Arena Carioca 1,
na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade. Cerca de 70 atletas, entre homens e mulheres,
estarão com o skate no pé de 8 a 13 de janeiro. Uma pista inédita será construída
especialmente para a competição, e os fãs do esporte já podem comprar ingressos para as
semifinais e finais.
Kelvin Hoefler, integrante da seleção brasileira, já confirmou presença. Ele é pentacampeão
mundial e está no Guinness, como o atleta com mais títulos de street skate. "Estou muito
feliz por ter a oportunidade de disputar a Street League no Rio de Janeiro. O skate brasileiro
vem crescendo muito nesse último ano, e a gente espera ganhar ainda mais visibilidade com
essa etapa final. Sem dúvida nenhuma serão os melhores skatistas do mundo em busca
desse título", disse Kelvin.
Organizador da Street League no Rio, Pedro Rego Monteiro garante que esta será uma
oportunidade única para cariocas e turistas assistirem a modalidade, que será disputada nos
próximos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Tenho certeza que será um evento inesquecível. O
fato de ser uma pista inédita, coloca todos os atletas em igualdade, o que promete elevar o
nível da competição", ressaltou.
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