Campeonato Paulista de Atletismo Sub 16 e 18  -  set 2017
Atletas da Equipe de Atletismo de Ribeirão Preto, representada pela Associação dos Amigos
dos Atletismo de Ribeirão Preto/Projeto Atletismo e Cidadania/SME-Ribeirão Preto, foram
medalhistas nas finais do Campeonato Paulista de Atletismo nas categorias Sub 16 e !8,
disputado nos dias 23-24 de setembro do corrente ano, na Arena Caixa de São Bernardo do
Campo.
A atleta Vitória Watanabe de Oliveira (Sub 18) sagrou-se Campeã Paulista na prova de 200m
rasos (25s81) e Vice-Campeã nos 100m rasos (12s59), melhorando todas suas marcas pessoais.
Caio de Souza (Sub 16) saiu de São Bernardo com três medalhas no peito. Foi medalha de
bronze nas provas de 100m (14s46) e 300m com barreiras (42s11) além da medalha de 4º
lugar, subindo ao pódio junto com a equipe de revezamento 4x75m (35s37), formada também
pelos seguintes integrantes Jefferson Campos Pereira, Vicente do Nascimento Costa Jr e Vitor
Hugo Alves dos Santos
Por sua vez, Vitor Hugo Alves conquistou a medalha da terceira posição na prova de salto
triplo (12, 18m) e de quarto colocado no salto em distância (5,75m).
Ainda na categoria Sub 16, a atleta iniciante Maria Vitória, descoberta no Projeto Atletismo e
Cidadania na Escola, em parceria com a escola Waldemar Roberto/Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura de Ribeirão Preto, foi 8ª colocada nas provas de 75m rasos (10s40) e
salto em distância (4,48m). Jefferson c. Pereira, vindo da mesma escola, o qual, além de ser
medalhista no revezamento, fez a prova dos 75m (9s40), ficando na 12ª posição e 250m rasos
com o tempo de 33s40 . Mais um iniciante na modalidade, Vicente Costa foi semi-finalista na
prova de 75m rasos com o tempo de 9s45.
Outros resultados completaram a participação da equipe de Ribeirão Preto neste campeonato
estadual na categoria Sub 18:
. Erick Henrique Bento dos Santos, 5º colocado nos 200m rasos (23s23) e 10º nos 100m rasos
(11s58);
.Paulo Ricardo da Silva Rodrigues, em seus primeiros meses de treinamento em atletismo,
participou dos salto em altura (1,65m), obtendo o 8º lugar, e 110m com barreiras (16s68), 9º
lugar;
. Bianca de Castro, 4ª posição no salto em altura (1,40m) e 8ª no salto em distância (4,58m).
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