Informativo A. A. Atletismo de Ribeirão Preto
Neste fim de semana (12-13/03/2016) a equipe da Associação dos Amigos do Atletismo de
Ribeirão Preto/Projeto Atletismo e Cidadania/SME-Rib. Preto participou da 1ª. Etapa do
Campeonato FPA Menor-Juvenil-Adulto de Atletismo, em São Bernardo do Campo.
Esta etapa do Campeonato teve importância por permitir aos atletas a oficialização de
resultados, que valerão para o ano de 2016, servindo de referência para rankings nacionais e
internacionais assim como obtenção de índices para os principais eventos como campeonatos
brasileiros e mundiais.
A equipe voltou com marcas expressivas deste torneio. Atletas como Maurício de Brito
Filgueiras (categoria adulta), vice-campeão da prova de lançamento do dardo, obteve a marca
de 62,77m, índice para o Troféu Brasil de Atletismo, que acontecerá no Rio de Janeiro, no final
de junho. Juliana Maciel de Oliveira (adulta) com o tempo de 14s43c nos 100m com barreiras
garantiu sua participação também no Troféu Brasil. Outra atleta que alcançou este índice foi
Zileide Cassiano Severino que, com 18 anos, fez 24s60c, nos 200m rasos. Além de classificar
para a principal competição nacional adulta do país, foi vice campeã da prova na categoria
juvenil nesta etapa do Campeonato assim como nos 100m rasos com 12s17c. Na prova dos
200m rasos juvenil, Jaqueline C. S. Alves (18), ficou na 3ª posição com a marca de 24s92c,
apenas 19 centésimos do índice. Éder de Souza Luiz, categoria menor, foi vencedor da prova
do salto triplo com 13m48 e vice na prova do salto em distância com 6m41.
Outros resultados:
Categoria Menor
-Jhéssica Hellen Borges Neves, vice-campeã , lançamento do dardo, 30.97.
-Lara Beatriz M. C. de Carvalho, 3ª colocada, 200m rasos (27.31, semi final e 27.66, final) e
400m rasos (1.05.11);
Categoria Juvenil
-Fernando Menezes Lima, 200m rasos (23.04) e 400m rasos (51.03)
-Jaqueline C. da Silva Alves, 400m rasos, 57.75
Categoria Adulta
-Alex de Oliveira Vargas, 100m rasos, 11.50;
-Mônica Pinho Bandeira, lançamento do dardo, 35m06;
-Soraya do Nascimento Lima, 100m rasos (13.26) e 200m rasos (27.66)
Observação: Informa-se ainda que o atleta Samur César Batista Inácio participou em 21 de
fevereiro de 2016 da Copa Brasil de Cross-Country (São Paulo) na prova dos 10k, ficando na
23ª posição com o tempo de 37min33.
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