Informativo A. A. atletismo de Ribeirão Preto
No dia 25 de junho foi realizada a Clínica de Atletismo na Cava do Bosque com a
presença do medalhista olímpico Claudinei Quirino, vice-campeão olímpico na prova
do revezamento 4x100m, Olimpíadas de Sydney 2000. Uma iniciativa do SESCRibeirão Preto em parceria com a Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão
Preto e Secretaria Municipal de Esportes.
Uma tarde que foi marcada pelo relato da história de vida de uma pessoa, que iniciou o
prática do atletismo de uma forma tardia aos padrões de iniciação esportiva e que
chegou ao atletismo de alto rendimento de maneira extraordinária. Quem esteve
presente pode ouvir um testemunho de luta às adversidades da vida e um convite a
correr atrás dos próprios sonhos por mais que as aparências e dificuldades digam,
momentaneamente, não as pessoas.
Após o bate-papo, Claudinei fez uma demonstração de técnica de passagem de bastão
usada em revezamento 4x100m.
Junto a clínica de atletismo ocorreu um festival de corridas para crianças até a idade de
13 anos com distribuição de medalhas a todos os participantes. Foram realizadas as
provas de 500m rasos para a categoria aspirantes e 600m rasos à Pré-Mirim.
Abaixo os resultados dos três primeiros colocadados de cada prova.
Categoria Aspirantes
FEMININO
1-Ana Clara Gomes da Silva - Maria Nilde - 1.36.6
2-Alessiana Cristina Galvan - Branca Salles - 1.41.6
3-Luana de Souza Araújo - Maria Nilde - 1.45.0
MASCULINO
1-Vitor Hugo R. - Cava do Bosque - 1.33.8
2-Fábio de Jesus Pereira - 1.38.4
3-Tauã Cláudia Silva - Branca Salles - 1.39.8
Categoria Pré-Mirim
FEMININO
1-Raíssa dos Santos Araújo - Maria Nilde - 1.55.5
2-Andressa Gomes da Silva - Maria Nilde - 1.59.1
3-Thamiris Domingos - Branca Salles - 2.01.1
MASCULINO
1-Jonas Henrique Alves da Silva - Cava do Bosque - 1.45.9
2-Adriano da Silva Rosa - Ribeirão Verde - 1.49.7
3-Maxwel R. Silva - Maria Nilde - 1.50.9
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