INFORMATIVO A. A. ATLETISMO DE RIBEIRÃO PRETO
A cidade de Serrana recebeu, neste último fim de semana, 17 de outubro de 2015, o 5º.
Festival Caixa de Atletismo Escolar de Serrana, organizado pelo Clube de Atletismo de
Serrana. Este festival contou com a participação de crianças e adolescentes da região, que se
empenharam em disputas acirradas na manhã quente e ensolarada deste sábado no Parque da
Expocana.
A cidade de Ribeirão Preto esteve presente com as categorias de base da equipe da Associação
dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto/Projeto Atletismo e Cidadania/SME Ribeirão Preto,
a qual conquistou o troféu de Vice-Campeã do Festival.
Abaixo, alguns resultados da garotada de Ribeirão Preto:
-categoria aspirante (até 11 anos)
.Júlia Raissa Mazucco, vice-campeã nas provas de 50m rasos (8.35) e salto em distância
(3,36m)
-categoria pré-mirim (até 13 anos)
.Isabela Coletti Alves, campeã nas provas de 60m rasos (9.09) e 150m rasos (22.0);
.Elisa Laura Guttierrez, vice-campeã na prova de 60m rasos (9.29) e 4ª colocada nos 150m
rasos (23.12);
.Vitor Hugo Alves dos Santos, vice-campeão nas provas de 60m rasos (8.27) e 150m rasos
(20.31)
.Caio Diogo de Souza, 3º. colocado na prova dos 150m rasos (20.93)
-categoria mirim (até 15 anos)
.Vitória Watanabe, campeã na prova de 250m rasos (36.89) e vice-campeã nas provas de 75m
rasos (10.38);
.Lúcia Helena Selles, campeã na prova dos 1.000 rasos (3.47.00) e vice-campeã na prova dos
250m rasos (36.90)
.Pedro Henrique Rabelo Simões, campeão na prova dos 1.000m rasos (3.14.00) e 4º. colocado
na prova dos 250m rasos (34.63)
-categoria menores (até 17 anos)
.Lara Beatriz M. Rocha, vice-campeã nas provas de 100m rasos (13.28) e 200m rasos (28.94)
.Eder de Souza Luiz, vice-campeão nas provas de 100m rasos (11.87 ) e 200m rasos (25.04)
.Marco Aurélio Alexandre Jr, 3º colocado nas provas de 100m (11.93) rasos e 200m rasos
(25.09)
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