Kenya Racer 3
Fila
Marina Figueiiredo é
maratonista e autora
do blog Por isso eu
corro demais (www.
porissoeucorrodemais.com.br)

Logo que vi o Fila Kenya Racer 3,
adorei a cor. Nele vem escrito “Born
to Run”, o que achei de muito bom
gosto. Ele é muito leve, sem ser
minimalista. O cabedal é todo furadinho, de modo que garante ótima
respirabilidade, comprovada ao
correr com chuva: o tênis continuou
leve. O modelo é bem confortável,
mas não abraça o pé, por isso, não
oferece estabilidade e segurança tão
grandes. Apesar disso, o KR3 amortece bem: não senti nenhuma dor
nas articulações, mesmo correndo
em terrenos rígidos e irregulares.
Parece ser apropriado para pessoas
leves e corredores experientes que
queiram baixar seus tempos, devido
ao seu baixo peso. Tenho dúvidas se
após os 21 km ele não apresentaria
problemas de estabilidade devido à
pouca sustentação na parte traseira.
Por fim, a relação custo-benefício do
Kenya Racer 3 é excelente. O preço é
bem mais razoável que o de outros
similares do mercado.
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Fellipe Savioli é
triatleta amador, médico e
ortopedista do
esporte em
São Paulo (SP)

Tenho uma pisada mais conservadora (parte de trás do pé) e gosto de
modelos com bastante amortecimento, o que na maioria das vezes
significa um tênis mais pesado. Mas
a Asics conseguiu desenvolver um
modelo levíssimo (190 g) com um
amortecimento maravilhoso. Seu
drop de 6 mm favorece uma pisada
um pouco mais minimalista. Associado a isso, ele é muito flexível -–
você não sente nenhum lugar do pé
sendo apertado durante a corrida. O
teste final foi correr sem meia com
ele, já que é um hábito da maioria
dos triatletas (esse é um tênis específico para triatlo). E o resultado
também foi o esperado: muito fácil
de ser calçado e sem nenhum
desconforto durante a corrida –
veste como uma meia! O único
senão foi a estabilidade reduzida
nos tornozelos. No geral, o tênis me
agradou muito, me fez rever
conceitos e está entre os três
melhores que já utilizei. O preço
torna o par bastante atraente. Recomendo para triatletas leves e
pesados que tenham certa experiência com tênis de drop mais baixo.
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test drive
Ignite Ultimate
Puma
Fábio Cintra Mora
é maratonista e
treinador da Lobo
Assessoria Esportiva, em São Bernardo
do Campo (SP)

O novo Puma Ignite Ultimate,
assim como prometido, oferece
bastante conforto e amortecimento. Por isso, eu o recomendo
para corredores iniciantes que
ainda não dominam muito a
técnica da corrida e costumam
entrar na passada com o calcanhar.
Para atletas que buscam rendimento, eu o indicaria para treinos
e corridas de até 21 km, devido ao
drop alto e, principalmente, ao
peso (323 g), a não ser que o
corredor já esteja acostumado a
correr longas distâncias com tênis
de características semelhantes.
Além da corrida, o Ignite Ultimate
se mostrou muito confortável e
com boa absorção de impacto em
outras atividades aeróbias, indoor
ou outdoor, como, por exemplo,
aulas de ginástica. O meu
destaque negativo fica por conta
da ventilação, apesar de o cabedal
ter regiões em que a trama do
tecido é mais aberta.
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R$
Jéssica Grimais
é atleta amadora e mora em
São Paulo (SP)

O que mais gostei é o cabedal de
tecido, sem costuras e sem palmilhas, o que o faz ficar parecido a
uma meia ao calçá-lo. A parte de
trás (no calcanhar) é muito bem
revestida e não machuca. Por outro
lado, conforme o impacto, e dependendo do formato dos pés, o tecido
vai cedendo e pode ser danificado
com o tempo. Uma das coisas que
acho mais importantes em um tênis
de running é o amortecimento, e
senti falta de um pouco mais desse
atributo. Por isso, suponho que o
modelo seja mais adequado para
atletas leves e amadores experientes. Ele é bom para provas de
curta distância e apresenta bom
desempenho em esteira, asfalto e
gramado. Não recomendo usá-lo
em terra batida, pois escorrega um
pouco, nem em paralelepípedos,
pois, por ser flexível, acaba incomodando quando pisamos entre um
paralelepípedo e outro.
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Ultra Boost
Adidas
Marcos Feitosa
é supervisor de
esportes e técnico
de atletismo do
Clube Esperia, em
São Paulo (SP)

O Ultra Boost é muito tecnológico e
acredito que seja para todos os
perfis de corredores. Por isso, eu o
indico para iniciantes e experientes,
leves ou mais pesados. Ótimo para
longas distâncias por conta de seu
amortecimento, que preenche toda
a extensão do solado. Geralmente,
equipamentos com tal estrutura
são mais pesados, mas o Ultra
Boost é bem leve. Outro ponto positivo é a respirabilidade, que deixa a
pele dos pés bem ventilada. Seu
ponto fraco está na região de amarração: é extremamente apertada e
sua costura interna incomodou e
machucou o dorso dos meus pés,
comprometendo um pouco o
conforto. Embora tenha muitos atributos, acredito que o par poderia
custar entre R$ 400 e R$ 500 para
se tornar mais competitivo.
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Ultra Cardiac
The North Face
Ricardo Nishizaki é ultramaratonista. Mora em
São Paulo (SP)

O The North Face Ultra Cardiac é um
tênis ótimo para longas corridas em
trilhas leves e em estradas de terra.
É bastante rígido e, até por isso,
muito estável. Isso retira dele um
pouco da velocidade; em compensação, o torna bastante seguro para
correr em terrenos irregulares e
inclinados, algo que é auxiliado por
um perfil relativamente baixo para
tênis dessa categoria. Devido à sua
excelente estabilidade e alta rigidez,
corri em estradas pedregosas como
se estivesse no asfalto, sem sentir as
pedras maltratando a sola dos pés.
Os cravos no solado não são muito
altos, portanto, ele pode não conseguir agarre e tração em terrenos
muito enlameados, escorregadios e/
ou inclinados. No asfalto, seu
desempenho está longe de ser
comparável a um tênis de corrida
normal em função da extrema
rigidez, mas não senti nenhum
desconforto. Fiz com ele uma prova
em trilha montanhosa de 23 km,
mas sinto que poderia correr fácil
por mais 60 km, sem problemas. O
preço é um pouco salgado, mas se
estivesse procurando por um
modelo para esse tipo de prova,
pagaria os R$ 549.
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