Informativo A. A. Atletismo de Ribeirão Preto
Neste fim de semana, 09 e 10 e julho, foi realizada a modalidade de atletismo dos Jogos
Regionais, que acontecem em Sertãozinho. Ribeirão Preto, nesta modalidade, foi representada
pela equipe da Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto (Projeto ALETISMO E
CIDADANIA).
A equipe AAARP foi Vice-Campeã geral no Feminino e 4a colocada no masculino.
Porém, vários atletas se destacaram, individualmente, e trouxeram várias medalhas nas
diversas provas do programa de competição.
Os destaques da equipe foram:
-Kelly Cristina Soares Ferreira, ganhadora de 05 medalhas:
prata no revezamento 4x400m, bronze nos 200m rasos, 400m rasos, 400m com barreiras e
salto triplo.
-Larissa Mara de Almeida, 16 anos, arrematou 03 medalhas:
prata no salto em distância, rev 4x400m e 400m com barreiras
-Marluci dos Santos Fernandes levou ouro no heptatlo, salto em altura e prata no 100m com
barreiras;
- Alex Ribeiro da Costa Faustino conquistou 05 medalhas: ouro nos 400m rasos, prata nos rev.
4x100m e 4x400m, bronze nos 200m rasos e 400m com barreiras.
-André Luís G. Silva, prata nos 110m c/ barreiras, rev.4x100m e 4x400m.
-Doulgas Alex Andrade Silva, 17 anos, prata nos 400m rasos, rev. 4x100m e 4x400m e 4o
lugar nos 200m.
Informo que o resultado o resultado de Douglas, nos 400m rasos com o tempo de 48.72, coloca
o atleta em os melhores do país no ranking brasileiro da categoria menores (até 17 anos).
Outros resultados principais:
campeã 100m rasos, Soraya Nascimento
campeã 100 m com barreiras e vice-campeã no salto triplo, Talita Carla S. Ferreira
vice-campeã 3000m marcha atlética feminina, Ana Raquel Vivaldo, 15 anos
vice-campeã revezamento 4x400m feminino, Soraya Nascimento, Thaís Dassie, Larissa de
Almeida, Kelly Ferreira
(obs: a atleta Thaís, atualmente, encontra-se em as melhores atletas do ranking brasileiro na
categoria menores na prova de 400m rasos)
3o. lugar Decatlo Diego Pimenta dos Santos
Obs: ver fotos na parte IMAGEM DO PROJETO

