INFORMATIVO A. A. ATLETISMO DE RIBEIRÃO PRETO
As categorias de base da equipe da Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão
Preto/Projeto Atletismo e Cidadania/SME-Ribeirão Preto, competindo na etapa de
Pirassununga do Circuito Regional de Atletismo da ARA (Associação Regional de
Atletismo), 1º. de maio de 2015, sagraram-se campeãs na categoria feminina,
masculina e geral.
Este Circuito Regional serve de estímulo aos jovens em iniciação ao atletismo. Muitas
vezes, um evento como este, além de ser um fator de motivação aos treinamentos, é
o ponto de partida para que o jovem se encontre no esporte e use o atletismo como
uma oportunidade de auto-superação e transformação na vida.
Foram destaques na equipe os seguintes medalhistas:
-Aime Carvalho Ferreira ( categoria até 11 anos), vice-campeã na prova de 50m rasos
(8s00) e campeã (categoria até 13 anos) na prova de salto em distância (4,32m);
-Isabela Coletti Alves (até 13 anos), campeã na prova de 600m rasos (2min06s5d) e 3ª
na prova de 150m rasos (22s8);
-Isabela Assis Lima Roque (até 13 anos), vice-campeã nas provas de 60m e 150m rasos
( 22s1);
-Higor Matheus dos Santos Carvalho (até 13 anos), campeão no lançamento da pelota
(42,71m) ;
-Guilherme H. Ribeiro da Silva (até 13 anos), vice-campeão na pelota (37,72m);
-Letícia Carla Ribeiro da Silva (até 15 anos), vice-campeã, arremesso de peso (7,06m)
-Lúcia Helena Vieira Seles (até 15 anos), vice-campeã, 250m rasos (41s4)
-Matheus H. Coletti (até 15 anos), 3º 75m rasos (9s4);
-Nathan César Inácio (até 17 anos), campeão nos 800m rasos (2min09s7d)
-Éder de Souza Luiz (até 17 anos), campeão, salto em distância (5,85m);
-Marco Aurélio Alexandre Jr (até 17 anos), 3º, salto em distância (5,17m);
-Flávio H. Ribeiro da Silva e Bruno H. Meira dos Santos (até15 anos), salto em altura
(1,50m), 2ª e 3º colocados.

Por outro lado, também neste último fim de semana (02 e 03 maio) , outros atletas
estiveram em São Paulo, participando de mais uma Etapa do Campeonato Paulista
Menor, Juvenil e Adulto.
Na categoria menor (até 17 anos), as atletas Zileide Cassiano Severino e Jaqueline da
Silva Alves foram as vencedoras da prova de 100m rasos com os tempos de 12.28 e
12.52. Na semi-final, fizeram tempos melhores (12.20 e 12.48). Na semi, outra
corredora de Ribeirão Preto, Lara M. C. carvalho Rocha, fez a prova em 13.50.
Nos 200m rasos, os tempos foram de 25.16 para Zileide Cassiano e 25.54 para
Jaqueline Alves.
Ainda nos menores, Lara Beatriz foi vice-campeã com a marca de 10,24m.
No adulto, Maurício de Brito alcaçou a marca de 61,23m, ficando na 4ª colocação e
André L. Gonçalvez da Silva correu os 110m com barreiras para 14.64
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