Informativo A. A. Atletismo de Ribeirão Preto
Durante o mês de novembro deste ano a Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão
Preto participou de dois eventos importantes do calendário paulista de competições de
atletismo.
Nos dias 12 e 13, a equipe representou a cidade de Ribeirão Preto nos Jogos Abertos de
Ribeirão Preto, os quais aconteceram no município praiano de Santos. Os principais resultados
foram:
-vice- campeã na prova de salto em altura e 4a. lugar no heptatlo, Marluci dos Santos
Fernandes;
-3o. lugar, 400m com barreiras, Alex Faustino;
-3o. lugar, 10.000m rasos, Sueli Aparecida Vieira;
-4o. lugar, revezamentos 4x100m (Júlio César Brandão, Douglas Andrade da Silva, Ismael dos
Santos Marcondes, André Luís Gonçalves da Silva)
-4o. lugar, revezamento 4x400m (André Gonçalvez, Douglas Andrade, Ismael Marcondes, Alex
Faustino);
-5o. lugar, revezamento 4x100m (Soraya Nascimento, Kelly Soares Ferreira, Talita Soares
Ferreira, Larissa mara de Almeida);
-7o. lugar, 200m rasos, Kelly Soares Ferreira.
-9o. lugar, 110m com barreiras, Talita Carla Soares Fereira
Já neste último fim de semana (28/11), foi a vez da garotada da categoria até 13 anos que
disputou, em S. Paulo, o Torneio Estadual Pré-Mirim da Federação Paulista de Atletismo
(competição equivalente ao campeonato estadual).
Em um misto de excitação, ansiedade e expectativas, alguns enfrentaram pela primeira vez um
torneio de porte maior como este. E souberam lidar com esse quadro, pois o grupo trouxe da
capital paulista sete medalhas (premiação até 5o. lugar). As revelações do Projeto
ATLETISMO E CIDADANIA competiram nas seguintes provas:
-Jonas Henrique Alves da Silva (núcleo Cava do Bosque), vice-campeão 60m c/ barreiras e 5o.
lugar , 150m rasos;
-Andressa Gomes da Silva (núcleo Maria Nilde), 3o. lugar 600m rasos;
-Raissa de Souza Araújo (núcleo Maria Nilde), 4o. lugar 600m rasos;
-Zileide Cassiano Severino (Cava do Bosque), 4o lugar no salto em distância e 5o. lugar 150m
rasos;
-Greyce kelly Francisca (Ribeirão Verde), 5o. lugar lançamento da pelota e 9o. lugar arremesso
do peso;
-Michel Alcantará (Ribeirão Verde), 12o. lugar lançamento da pelota;
-Jeferson Coletti (Branca Salles), 14o. lugar 60m rasos.
Demais resultados da competição poderão ser obtidos no site da Federação Paulista de
atletismo www.nosamamosatletismo.net
Obs: ver fotos do Torneio Estadual Pré-Mirim na parte IMAGEM DO PROJETO

