Informativo

www.athleticclub.com.br
81ª EDIÇÃO

N° 16/15 81 A

25 de junho de 2015

COMO FOI A VII COPA MG DE NATAÇÃO NO ATHLETIC

O verdadeiro clima diferiu do termômetro

C

rianças e jovens de sunga ou maiô
envoltos em toalha, roupão ou
moletom, boné na cabeça e
alguns com meias grossas em chinelos de
dedo. Moças com maiôs cavados ou até
os joelhos apertam os punhos, batem as
palmas das mãos nas coxas, abrem e
fecham os braços como se fossem
levantar vôo, mexem joelhos. Em torno
da piscina, mulheres encasacadas com
botas de cano longo. Poucos homens de
bermuda, mas com camisas de manga
comprida aflanelada ou casacão, e mãos
no bolso. Quase não se vêem camisetas.
Bandeirolas alvinegras sobre a piscina
tremulam sem parar ao vento.
O árbitro da competição, logo após bradar “Às suas marcas!” e competidores da prova ficarem de prontidão
sobre o trampolim, soa a campainha e as águas ondeiam. Familiares, amigos e companheiros de equipe dos
nadadores fotografam e filmam, mesmo com mãos tiritando. Alguns berram: “puxa, puxa, puxa, David!”;
“vai, vai, vai, Manú(ela)!”, convocando determinado rapaz ou moça – conforme prova masculina ou
feminina – a acelerar braçadas e batimento de pernas.
A terceira etapa da regional Central da VII Copa Minas Gerais de Natação reuniu sábado, 20, 150 nadadores
de dez equipes em 83 provas das 9h30 às 13h30 no parque aquático do Segredo. O céu encoberto, vento e
frio na véspera da chegada do inverno – quando passamos a receber menos horas de sol durante o dia e o
ângulo de entrada dos raios solares é muito mais inclinado, fazendo grande parte do calor ser refletida
novamente para o espaço e aquecer pouco o hemisfério sul – não espantaram a alegria dos participantes e
do público. Torcidas, lanches, conversas, a novidade da viagem de até 10 horas, o contentamento ao
receber o chamado à premiação, o pular no ritmo da música dos alto-falantes para se aquecer, exclamações
como “puxa, acho que fiquei sem voz de tanto torcer”, eventuais olhares entre juvenis ou juniores, deram
uma ligeira mostra do verdadeiro clima reinante na etapa são-joanense da Copa MG de Natação, que se
estende até novembro. Confira a seguir impressões dos participantes e resultados das equipes.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!

Athletic Club - Rua Prefeito Nascimento Teixeira-160 - Bairro Segredo - tel. 32 3371-8956- 3371-7400 - São João del Rei - MG

Informativo

www.athleticclub.com.br
N° 16/15 81 B

81ª EDIÇÃO

25 de junho de 2015

Equipes que mais pontuou viajou 1.200 quilômetros

M

ontes Claros
– Os 41
nadadores
do Projeto Correios /
Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos
venceram à noite os 600
quilômetros de asfalto
entre a quente norte
mineira Montes Claros
e o Athletic. A equipe,
de alunos da rede
pública de 8 a 17 anos
que ficou no ano
passado em quarto lugar na final geral da Copa MG e em primeiro na regional
Central (que abrange a Grande BH, Ouro Branco, Lafaiete, Barbacena e São João delRei), partiu às 22h e chegou às 8h. Desembarcou os mantimentos para se aquecer
com calorias, vestiu casacões azuis para enfrentar a temperatura 'sinistra' a que não
estão acostumados, e conquistaram a melhor pontuação da etapa, que incluiu 17
medalhas de ouro. Agora está em 6º lugar na pontuação geral das 68 equipes.
Kaio César, atleta que cursa Análise e Desenvolvimento de Sistemas, explicou que a
equipe é na verdade constituída por duas: uma, inscrita na regional de Montes
Claros, e outra na regional Central. Segundo Kaio, assim a equipe integral (50
disputam na regional Central e 30 na regional Norte) pontua em duas regionais,
acumulando soma de pontos na contagem final geral. E proporciona oportunidades
de provas a todos os oitenta participantes.
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Até o motorista do ônibus já nadou muito, com resultados
Betim – Parte dos 29 atletas e
três professores da equipe de
n ata çã o d o S ES I - B et i m
dormiu no hotel da
instituição – Clube do
Trabalhador – ou foi levada de
carro pelos pais ao encontro
do microônibus, de plantão
às 4h30 da madrugada. O
motorista William Martinho,
41 anos, diz: “Saímos às 5h e
percorremos os 205
quilômetros sem parar. Chegamos às 8h20. Todos vieram dormindo, com cinto
de segurança, sem bagunça. É a segunda viagem que faço com equipe de natação
do SESI-Betim, que fechou contrato com a empresa de transporte em que
trabalho há um mês”. William conta que nadou regularmente até os 18 anos,
como terapia para reduzir a bronquite. “Deu resultado: parei de chiar, roncava
muito. Mas nunca participei de competições”. Tem um filho no SESI-Barreiro, que
pratica quatro esportes: natação, futsal, taekwondo e jiu-jitsu. Já Elisângela
Marçal, da categoria Sênior, lamenta: “não dá tempo para visitar São João del-Rei
nem Tiradentes. Quando acabar, por volta das 13h30, é almoçarmos no
restaurante e irmos embora”. A equipe do SESI-Betim foi a segunda com mais
pontos – 2.216 – na terceira etapa da regional Central da Copa MG: 21 medalhas
de ouro, fora as de prata e bronze. Agora está em 5º lugar na pontuação geral das
68 equipes de todas as regionais da Copa MG.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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“Melhorei 200%”, diz alvinegro magro alto, medalha de prata
São-joanense Athletic – As treze
meninas e sete rapazes do Athletic não
tiveram que acordar cedo para viajar
desta vez, como para Belo Horizonte e
Conselheiro Lafaiete. Mas Laysa pulava
no parque aquático ao ritmo da música
do alto-falante, jogando os cabelos de
um lado para outro, para afugentar
gotas escorrendo e o frio. Francisco
Augusto Gomes Santos, 14, magro alto,
conta que nada “desde 2008 para
amenizar crises de bronquite. Melhorei
200%, fui pegando gosto e prosseguirei competindo até quando Deus deixar”. Em
sete anos incompletos de competições, estocou 85 medalhas. Sábado, 20, ganhou
medalha de prata pelo segundo lugar na prova Costas na categoria juvenil, cinco
segundos atrás do primeiro classificado; e, com João Victor Monteiro, Leonardo
Hannas Santos e Gustavo Oliveira Zanetti, venceu a última prova do dia, a de
Revezamento 4 x 50 metros livre masculino Juvenil/Junior.
O Athletic ficou em terceiro lugar na terceira etapa da regional Central, somando
1.452 pontos. Os nadadores athleticanos conquistaram 13 medalhas de Ouro, 16
de Prata e 8 de Bronze. Na classificação momentânea geral das 68 equipes
concorrentes de toda Minas Gerais, está em 15º lugar.
Todos os nadadores competitivos e professoras de natação chamam você a assistir
no terceiro sábado de agosto, 15, a partir das 8h45, o 26º Troféu Binhá de Natação,
quando virão ao clube equipes de vários municípios.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!

Athletic Club - Rua Prefeito Nascimento Teixeira-160 - Bairro Segredo - tel. 32 3371-8956- 3371-7400 - São João del Rei - MG

Informativo

www.athleticclub.com.br
N° 16/15 81 E

81ª EDIÇÃO

25 de junho de 2015

“Pai é pra essas coisas”, diz cruzeirense
Cruzeiro Esporte Clube – Com
casacos azuis, a equipe de
quatorze atletas – onze meninos e
três meninas – se acomodou sob a
cobertura ao lado da piscina
infantil, junto ao bebedouro.
Mochilas e alimentos ocuparam
três mesas e cadeiras, sob
bandeira cruzeirense pendurada
acima. Eles obtiveram a quarta
pontuação da etapa, com 1.056
pontos, em parte pelas 16 medalhas de ouro, a maioria nas categorias PréMirim, Mirim 1, Petiz 1 e Petiz 2, masculino e feminino. A natação do Cruzeiro
ocupa agora a 19ª posição geral na Copa MG.
Eugênio Ramos, programador de computador, acompanhava com câmera as
performances do filho único Gabriel Anselmo Ramos, 14 anos (categoria Infantil
2), que “nada desde os 4 anos”. O pai informa que a equipe saiu da sede do
Cruzeiro às 21 horas, dormiu no Athletic e já previa o frio pela manhã. “A
intenção de Gabriel é ser campeão, para isso nada cinco vezes por semana”. E
aproveitar e passear por São João e Tiradentes? “Findas as provas, eles
almoçam e viajam. Nunca dá tempo para passeio”. Eugênio acompanha o filho
em viagens para competição há anos. “Pai é pra essas coisas”. Gabriel obteve
duas medalhas de prata e uma de bronze individual, e a equipe em que disputou
a prova de revezamento 4 x 50 metros livre masculino, medalha de ouro.
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Pausa para rocambole nos 115 quilômetros
Clube Recreativo Dom Pedro II –
A agremiação de Conselheiro
Lafaiete, cuja sede abriga etapas
da regional Central e todas as
finais da Copa Minas Gerais de
Natação, trouxe nove nadadores –
cinco meninas e quatro meninos.
Numa van vieram oito atletas, três
treinadores e pais, e em um carro
Beatriz Nepomuceno Baeta, 8
anos, que começou a se interessar
pelo esporte aos três anos,
segundo conta, por achar legal ver
pela tevê gente nadando. Daí... “mãe, quero nadar!”. Os pais a inscreveram em um clube
em Ouro Branco e depois no Recreativo Dom Pedro II, de Lafaiete. “Veio dormindo,
paramos em Lagoa Dourada para ela comer rocambole”, contam os pais. Tudo indica que
o enrolado com recheio doce e pastoso conferiu a energia necessária à técnica adquirida
em três anos e meio de dois treinos semanais à tarde. Beatriz venceu as três provas em
que se inscreveu pela categoria Pré-Mirim (25 metros Livre e Costas, e 50 metros Peito). A
professora treinadora Eliane Ferraz, que acompanhou a equipe, disse que a van saiu às
5h30 de Lafaiete ao encontro dos ainda não sabidos 556,50 pontos na terceira etapa da
regional Central em São João, mediante 5 medalhas ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Agora
a equipe é vigésima colocada dentre as 68 inscritas de Minas.
Di Trani/Vereda Promoções e Ensino Esportivo – A equipe de Brumadinho, na Grande
BH, com oito rapazes e nove moças, obteve a sexta pontuação na etapa: 411 pontos, com
uma medalha de ouro, uma de bronze e varias colocações abaixo do terceiro lugar, mas
que pontuam. A equipe está em 54º lugar na classificação geral estadual.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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No vai-e-vem para leste, uma ligeira quebrada para o oeste
CAT Maré – Quatro nadadores
do Centro de Aprendizagem e
Treinamento Maré – CAT Maré
–, de Barbacena, desceram a
fria Serra da Mantiqueira. Da
quente Barroso, a meio
caminho de São João del-Rei,
embarcou a quinta integrante
da equipe. Findos os 62 km de
percurso da primeira partida e
35 km da segunda, resultados?
Ana Carolina Moraes, 22 anos,
categoria Sênior, obteve medalha de Ouro nos 100 metros Livre e 50 metros Costa, e
Prata nos 50 metros Peito. Já os rapazes obtiveram primeiro lugar na prova de
Revezamento Livre na categoria Sênior e, o menor, uma medalha de bronze na
categoria Infantil 1. Os 349 pontos alcançados puseram o CAT Maré em sétimo lugar
na terceira etapa, e em 24º no ranking geral da Copa MG.
“Desde pequena gosta de natação, mas como em Barroso o único clube com piscina
de 25 metros não tem professor / treinador, desde os 16 anos vou de ônibus duas
vezes por semana a Barbacena treinar no CAT Maré”, conta Carolina. “Na equipe,
obtive ano passado o 2º lugar geral (de todo o estado) na categoria Sênior na Copa
MG”. Graduada em Educação Física em Barbacena – “meu interesse surgiu após
ingressar na natação competitiva” – e professora de Pilates em Barroso, Carolina diz
que a temperatura da água na piscina do Athletic estava “ótima, adequada”, mas a
de fora... “bem fria!”, mas que isso não prejudicou seu andamento nas provas.
Anunciou que deverá participar sábado, 15 de agosto, do 26º Troféu Binhá de
Natação.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Um empate com a mesma duração de
segundos e centésimos de segundos!

D

o oitavo ao décimo lugares na
pontuação da terceira etapa da Copa
MG, ficaram as equipes Associação
Atlética Banco do Brasil, de Betim;
Associação dos Empregados da Açominas, de
Ouro Branco; e o belo-horizontino Colégio
Santo Agostinho.
AABB de Betim – Dois rapazes e duas moças,
inscritos pela Associação Atlética Banco do
Brasil, de Betim, conquistaram duas
medalhas de ouro, três de prata e uma de
bronze, totalizando 308 pontos. A
agremiação está em 23º lugar no ranking
geral.

Foto: Carol Nogueira

Associação dos Empregados da Açominas /
Ouro Branco – A 24 quilômetros de
Congonhas e a 120 quilômetros de São João
del-Rei, oito nadadores entre 22 e 57 anos, todos da categoria Sênior, saíram do Athletic com duas medalhas ouro, duas
prata e duas bronze. Disputaram mais com os seniores do SESI de Betim e do Projeto Correios / Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos de Montes Claros. A AEA de Ouro Branco totalizou 291 pontos na etapa cumprida no Athletic, e
ocupa o 57º lugar no ranking geral.
Colégio Santo Agostinho, BH – Os dois inscritos na etapa são-joanense são colegas de sala e de idade – 11 anos –, mas
disputam em categorias diferentes: Renan Costa Raizer pela Petiz 1, e Pedro Gustavo Markiewicz, Petiz 2. Segundo os pais
Marcionelli Raizer e Rubens Markiewicz, ambos engenheiros – um civil e o outro elétrico –, o colégio tinha outro torneio
em vista, mas eles priorizaram trazer os filhos a São João del-Rei para “dar ritmo de competição” a ambos, que participam
de provas competitivas há quatro anos. “Somente não esperávamos o frio”. Devido ao número reduzido de inscritos, o
Santo Agostinho ficou na décima – última – colocação na pontuação da etapa, com 197,50 pontos. Marcados por Renan,
que obteve 1º lugar em três provas, numa delas empatado pelo mesmo tempo – 49 segundos 84 centésimos de segundo
– com outro competidor; e por Pedro, com um 1º lugar na modalidade Livre e 2º lugar na modalidade borboleta. Ao todo,
4 medalhas ouro e uma prata. É a primeira vez que o colégio belo-horizontino participa da Copa MG em 2015.
Todas as equipes competidoras voltam a se encontrar na quarta etapa. Participe você também das equipes de
competição de natação do Athletic. Informe-se na Secretaria.
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Basquete masculino adulto do Athletic na semifinal
da Liga de Desenvolvimento do Basquete Amador MG

C

om o resultado
do jogo de
basquete
masculino adulto
domingo, 21, quando
a e q u i p e d o
Athletic/Conecta/Uni
med derrotou o PBK/Machado de Assis por 97 a 28 no
Ginásio de Esportes do Segredo, a equipe athleticana
se classificou direto para a semifinal da LDBA 2015,
com cinco vitórias e uma derrota em seis partidas.
As quartas de final estão em andamento, definindo os
opositores do Athletic. Noticiaremos os jogos em
casa, que têm entrada franca. Venha torcer pela
equipe do seu clube e de São João del-Rei!
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Comemorações pelo 106º aniversário do Athletic
ocorrem na manhã e noite deste sábado, 27
Caro Associado e Associada, Você é convidado
pela Diretoria e Conselho Deliberativo para duas
comemorações coletivas pelos 106 anos do
Athletic, fundado em 27 de julho de 1909.

Arraiá do Athletic

9h: Missa à beira da piscina, seguida de Café da
Manhã a todos os presentes – seja um deles! –, no
Parque Aquático.
18h: Festa Junina na Quadra de Cima da Praça de
Esportes. Atrações: música ao vivo, quadrilha,
barraquinhas com comidas típicas, bingo,
pescaria. Mesas, cadeiras, brincadeiras e
atrações para todos. Traga amigos não sócios
(veja ingressos na Secretaria). A Festa se
estenderá até 22 horas.

Dia 27 de junho de 2015
Praça de Esportes do Segredo
18 horas

Aviso aos futsaleiros maiores de 18 anos
A quadra principal do Athletic abriga às segundas e quintas-feiras, das 18h às 20h30,
peladas de futsal. Quintas-feiras, após as partidas, churrasco de confraternização. Bemvindo!
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