
 

 

XTERRA aterra no Havaí com Rui Dolores 

 

Entrevista com atleta português antes do Campeonato do Mundo do XTERRA 

Vamos todos acompanhar o capítulo final do Triatlo off-road XTERRA, este fim de semana, dia 

27 de outubro, na ilha de Maui, no Havaí. 

No passado mês de maio, a HEAD Swimming apoiou o XTERRA Itália no lago Garda e teve a 

oportunidade de conhecer pessoalmente o Rui Dolores, e desde então temos sido 

surpreendidos com as suas boas performances crescendo em várias direções. 

Vamos descobrir uma breve entrevista sobre seu amor especial pelas provas de XTERRA e o 

relacionamento com a HEAD Swimming. 

Para ti o que representa o XTERRA? 

Rui_Para mim XTERRA é a combinação perfeita entre os três desportos, desafias os teus limites 

pessoais, conectas-te com a natureza, descobres novos lugares do Mundo e acabas por 

conhecer outros atletas com a mesma paixão. Todas as provas em que participei são 

diferentes porque o ambiente e os recursos naturais de cada local o tornam único. No Havaí, 

em particular as condições naturais e a preparação dos atletas, criam sempre uma grande 

competição com um alto esforço físico sempre a um nível bastante exigente. 

Qual é o teu segmento favorito, caso tenhas um? natação, bicicleta ou corrida? 

Rui_A chave do triatlo off-road é um bom equilíbrio de três disciplinas, mas aquela que me 

completa mais quer a treinar ou a explorar e sem dúvida a bicicleta, onde me perco 

constantemente nas montanhas! 

Como começou a tua amizade com a HEAD Swimming e porquê? 

Rui_ Esta amizade começou quando o meu amigo Bruno Safara, fundador das series Swimrun 

Portugal, lançou o desafiou a mim e ao meu parceiro Hugo Baluga em praticar uma nova 

modalidade chamada SWIMRUN. Procuramos informações na Internet e descobrimos um novo 

mundo de Provas em todo o mundo igualmente prestigiantes como o Ötillo. 



No inicio deste ano, participamos como a dupla oficial HEAD Swimming no Circuito Nacional de 

Swimrun e desde então temos vindo a testar novos equipamentos e fatos de neoprene. 

Para Xterra, minha escolha é o Black Marlin, pela flexibilidade e equilíbrio na flutuação, que 

ajuda a minha performance na etapa inicial da prova. 

Então, como foi a experiência XTERRA de 2019 com a HEAD Swimming? 

Rui_ No presente ano de 2019 fiz os seguintes resultados em 10 provas que disputei: 

Chipre - 9º 

Malta - 1º 

Itália - Garda - 4º 

Portugal - 1º 

Dinamarca - 4º 

França - 5º 

Itália - Scanno - 5º 

Alemanha - 9º 

República Tcheca - 24º 

Luxemburgo - 4º 

Estou muito feliz por ter conseguido um 4º lugar no XTERRA European Tour 2019 . 

- Melhor resultado em temporadas anteriores (que eram 5ª em 2017 e 6ª em 2018) 

- Primeiras duas vitórias gerais (Malta e Portugal). 

- Sete pódios (top5) 

- Finisher em todas as provas que participei. 

Usando os produtos HEAD Swimming para treinos e competição (fatos de neoprene, óculos e 

acessórios), sinto-me muito confortável, evoluindo nas minhas performances e obtendo 

melhores desempenhos com menos fadiga física. 

Dessa forma, a minha eficiência aumenta e posso focar-me nos detalhes, cada vez mais 

importantes para fazer a diferença no dia da Prova. Na minha opinião, a qualidade e o 

conforto desses produtos são muito importantes e fazem toda a diferença. 

Queremos encerrar esta entrevista com uma breve pergunta: 

Este 2019 foi uma temporada intensa, vimos o Rui constantemente a passar do triatlo off-

road Xterra para as provas do Circuito Swimrun em Portugal, transformando-se de um “Black 

Marlin” para um “Aero” Man! 

Qual é o aspecto mais fascinante do Swimrun para um triatleta off-road? 

Rui_ É a liberdade única que sentes nas transições sem necessidade de trocar equipamento, é 

uma sequência totalmente dinâmica entre nadar e correr e vice-versa, sendo parte integrante 

da Natureza. 


