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Caratê

Atletismo

Dez caratecas da Associação
Matsumi, de Rio Preto, participam do Campeonato Brasileiro
em Chapecó, Santa Catarina, de
hoje até domingo. Eles viajaram
ontem para o torneio. As duas
maiores esperanças de medalhas para Rio Preto são os atletas Dante Bruno Rosan, 18, bicampeão mundial que disputa a
categoria adulto até 80 quilos, e
Márcio Fuscaldo Júnior, 18, vicecampeão mundial. Os melhores
colocados serão classificados
para o mundial.

Catorze atletas da categoria
mirim de Rio Preto vão defender
a cidade no Campeonato Estadual da categoria em Praia
Grande. Os atletas treinam na
Pista de Atletismo do Eldorado e
vão representar a Secretaria
Municipal de Esportes. Em Praia
Grande, olheiros do governo do
estado estão de prontidão para
selecionar atletas com potencial
olímpico e estes serão convidados a integrar um dos Centros
de Excelência espalhados por cidades do estado.

Peneira

Rio Preto

O Grêmio de Porto Alegre
faz peneira em Monte Aprazível
entre os dias 31 de outubro e 1º
de novembro. A avaliação, que
deve durar de 20 a 30 minutos,
será para atletas nascidos entre
os anos de 1992 e 2000. Os selecionados farão parte das equipes de base do time gaúcho.
Eles serão encaminhados para
treinar no CT Parque Cristal, em
Porto Alegre, ou no CT Hélio
Dourado, em Eldorado do Sul.
As inscrições podem ser feitas
até a véspera da seleção.

O Rio Preto tem dois desfalques para o jogo de amanhã,
contra o Pão de Açúcar, em São
Paulo. O meia Marquinhos, autor
do gol contra o Paulista, que deu
a vitória e desafogou o Rio Preto
na Copinha, está fora. Ele levou
um cartão vermelho no último
jogo. Outro desfalque no meiocampo é do volante Anderson.
Ele está machucado e não vai
jogar também. O confronto de
amanhã tem gostinho de final
para o Rio Preto. Se vencer, a
equipe vai para a 3ª fase.
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Olimpíadas 2016

Rio Preto vai virar celeiro
do atletismo no Interior
Pista do Eldorado será reformada para revelar potenciais olímpicos
Ricardo Boni - 29.out.2008/Agência BOM DIA
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Rio Preto vai ganhar um
centro de excelência no esporte no ano que vem para descobrir e treinar jovens com
idades entre 14 e 19 anos com
potência olímpico.
O espaço tem capacidade
para 30 atletas, que serão selecionados por olheiros durante competições na região
noroeste, Triângulo Mineiro
e leste do Mato Grosso.
“Vamos proporcionar toda estrutura para que os atletas não saiam de nossa região, e sejam capacitados para todos os tipos de
competições, especialmente
para as Olimpíadas”, diz
Claudinei Vaz Lima, treinador do atletismo. A Federação Paulista de Atletismo ainda não divulgou o valor dos
investimentos para Rio Preto. Sertãozinho e Campinas
também vão receber o Centro. Estima-se que, no total,
sejam gastos R$ 2 milhões.

Atletas treinam na Pista do Eldorado, que servirá de celeiro para revelar talentos

Pista do Eldorado será ampliada
Todo o centro de treinamento onde está a pista de
atletismo do Eldorado será
ampliado com o projeto.
O centro vai ganhar novos aparelhos de musculação, reformas nas salas de fisioteapia, além de novos alojamentos e praças de
alimentação para os atletas.
“Esperamos que tudo esteja pronto em janeiro, para

recebermos os atletas”, diz
Claudinei Vaz Lima.
A intenção é que Rio Preto receba toda estrutura para
alojar o atletismo. “Temos
intenção de que venha também natação e judô”, fala.
Com as reformas, Rio
Preto será pólo de atletismo
no interior paulista. “Queremos ser referência para o esporte nacional”, diz.

