INFORMATIVO A. A. ATLETISMO DE RIBEIRÃO PRETO

O mês de abril de 2016 foi marcado por competições de atletismo , as quais ratificaram o
nome de atletas da equipe da Associação dos Amigos do Atletismo e de Ribeirão Preto/Projeto
Atletismo e Cidadania/ SME-Ribeirão Preto que despontaram (e estão despontando) durante o
desenvolvimento deste projeto sócio-esportivo realizado na cidade de Ribeirão Preto.
As categorias pré-mirim (até 13 anos) a adulta (acima de 19) participaram de eventos, e boas
marcas e revelações foram identificadas.
No Circuito Estadual FPA/SESi-SP (em Sertãozinho) e Torneio Estudantil de Serrana, foram
destaques:
-Aime Carvalho (12), salto em altura e 60m rasos
-Lúcia Helena Sellis (15), 300m com barreiras;
-Vitoria Watanabe (15), salto em altura, salto em distância e 75m rasos;
-Érick Henrique dos Santos (15), 75m rasos.
-Pedro Henrique Rabelo (14), 1.000m com obstáculos;
-Vitor Hugo dos Santos (14), 1.000m com obstáculos;
Durante o Campeonato Brasileiro Interclubes de Juvenis (sub 20), que aconteceu em S.
Bernardo do Campo, Jaqueline Cristiane da Silva Alves, com o tempo de 58.27, foi 5ª colocada
nos 400m rasos e 10ª nos 200m rasos (24.82) ; Zileide Cassiano Severino, 5ª posição nos 200m
rasos ( 26.65) e 7ª nos 100m rasos(12.09 n a final e 11.89, na semi); Fernando Menezes, 13º
nos 400m rasos (50.65) e Washington da Silva Teodoro, 14º nos 800m rasos (2.00.84).
Em etapas do Campeonato Paulista FPA Menor, Juvenil e Adulto, realizadas em março e abril
nas cidades de São Bernardo e Campinas, outros atletas nas categorias menor (até 17 anos),
sub 23 (até 22) e Adulto (acima de 22) fizeram marcas que os colocam entre os 20 melhores do
país em diversas provas, segundo ranking brasileiro da Confederação Brasileira de Atletismo,
divulgado até a data de 30 de abril deste ano.
Veja abaixo:
nome-posição-prova-marca
Categoria Adulta
-Alex Ribeiro da Costa Faustino-15ª-400m com barreiras
-Jaqueline Cristiane da Silva Alves-20ª-400m rasos-56.65
-Juliana Maciel de Oliveira-15ª-100m com barreiras-14.43
-Maurício de Brito Filgueiras-4ª-lançamento do dardo-66.79

Categoria Sub 23
-Jaqueline Cristiane da Silva Alves-8ª.-400m rasos-56.65 e 17ª-200m rasos-24.65
-Mônica Pinho Bandeira-16ª-lançamento do dardo-37,05;
-Zileide Cassiano Severino-11ª-100m rasos-11.89 e 15ª 200m rasos-24.58

Categoria Juvenil (Sub 20)
-Jaqueline Cristiane da Silva Alves-3a-400m rasos-56.65 e 8ª-200m rasos-24.65
-Zileide Cassiano Severino-6ª- 200m rasos-24.58 e 7ª -100m rasos-11.89

Categoria Menor (Sub 18)
-Éder de Souza Luís-4ª –salto triplo-13.48 e 13ª –salto em distância-6.41
-Jhéssica Helen Borges Neves-9ª –lançamento do dardo-32.53
-Lucas Daniel da Silva Cipriano-15ª –salto triplo-12.02
Já estão classificados para o Troféu Brasil de Atletismo, competição que reúne os melhores
atletas do país, o qual será de 30 de junho a 3 de julho, os seguintes atletas: Jaqueline Alves,
Juliana Maciel, Mauricío Filgueiras e Zileide Cassiano.
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