Informativo A. A. Atletismo de Ribeirão Preto
Será realizado dia 09 de abril de 2011(sábado de manhã) na pista de atletismo do Campus da USP, o
Circuito Interno de Atletismo do Projeto ATLETISMO E CIDADANIA, executado pela Associação dos Amigos
do Atletismo de Ribeirão Preto
Esta competição é destinada a crianças e adolescentes até a idade de 15 anos, que fazem parte do
programa de ação, que é desenvolvido nos seis núcleos do Projeto (Adão do Carmo, Bonfim Paulista,
Branca Salles,Cava do Bosque, Maria Nilde e Ribeirão Verde) na cidade de Ribeirão Preto. O Circuito tem
como objetivos principais
dar oportunidade da prática esportiva, descoberta de talentos ao desenvolvimento do atletismo competitivo,
interação e integração social. Busca-se, simultaneamente, estimular a juventude a praticar esporte e
contribuir à formação do cidadão, usando o atletismo com instrumento de transformação.
Programação:
8.30h - cerimonial
9.00h - início das provas
A competição acontecerá em três categorias e com as respectivas provas:
categorias (masculino e feminino) e provas
-ASPIRANTES até 10 anos (nascidos em 2001 e 2002)
provas: 50m rasos, 500m rasos
-PRÉ-MIRIM até 13 anos (nascidos em 2000,1999 e 1998)
provas: 60m rasos, 600m rasos, salto em distância, lançamento de pelota
-MIRIM até 15 anos (nascidos em 1997 e 1996)
provas: 75m rasos, 800m rasos, salto em distância, arremesso de peso e revezamento 4x200m
CONVIDO VOCÊ A ASSISTIR !!!
Sidnei Avelino dos Santos
A. A. Atletismo de Ribeirão Preto

Projeto ATLETISMO E CIDADANIA
O Projeto ATLETISMO E CIDADANIA é, atualmente, um programa de ação realizado em parceria com a
iniciativa pública e privada. Entidades jurídicas e pessoas físicas apoiam e contribuem à concretização
deste Projeto como Associação dos Moradores do Complexo Ribeirão Verde, Banco Ribeirão Preto,
Brascopper, Climafoil, DigitalNetBr, Escola Sri Sathya Sai, Grupo Sacudidos, Hidrodomi, Instituto Lumen,
Milagre do Verbo, NW3 Comunicação, O Verdinho, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Secretaria
Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes, Trisul.

