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Piscina de ondas reúne Medina e
promessas do surfe em torneio
inédito no Brasil
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Séries de ondas em sequência, água cristalina e areia branca, o primeiro cenário

descrito parece ser o de uma praia, mas na verdade o ambiente cercado de coqueiros

está cerca de 140 km do mar. Isso mesmo, a competição Grom Search, que reuniu as
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categorias de base do surfe brasileiro, aconteceu em uma piscina de ondas, localizada

na cidade Itupeva, no interior paulista.

O torneio reuniu talentos sub-16 do Brasil na primeira competição o�cial realizada no

País em uma piscina de ondas. Para completar, até o tricampeão mundial Gabriel

Medina marcou presença na competição.

Chamada de Praia do Grama, á piscina pode fornecer até 30 tipos diferentes de

ondas que podem atingir até 2m de altura. A novidade no Brasil também vai além da

já conhecida piscina do Surf Ranch, idealizada lenda do esporte Kelly Slater, a qual

inclusive já faz parte do circuito mundial de surfe, no estado norte-americano da

Califórnia.

“As piscinas de ondas são divertidas, já ganhei algumas etapas na piscina do Kelly. É

um surfe diferente. Eu pre�ro o mar, sempre vai ser minha escolha numero 1, mas é

uma ótima opção nos dias que não tem onda ou para fazer campeonatos diferentes

como esse que está acontecendo”, disse Medina ao GE.
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