CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO
Postado em: 30/09/2019

Neste final de semana ocorreu no Centro Paralímpico Brasileiro o Campeonato Brasileiro Loterias
Caixas de Atletismo.
A Equipe do CEPE/SESPORTE obtiveram excelente resultados na competição, a delegação embarcou para São Paulo na quinta-feira
com 7 atletas e 3 técnicos.
Os destaques da equipe foram os atletas Mychael e Ednilson.
Na sexta-feira a competição já começou com muita emoção, o caçula da equipe Mychael Teixeira Silva fez uma prova emocionante,
correndo os 100 metros rasos na classe T37 para 12 segundos 78 milésimos e conquistando a medalha de Bronze. Se isso ainda não
bastasse o atleta foi finalista na prova de 200 metros rasos com os melhores Índices técnicos da competição ( itc ), onde engloba todas as
classes. Mychael ficou entre os 10 atletas jovens mais eficiente da competição.
Já Edenilson Roberto Floriani competiu no sábado nas provas de Lançamento de Disco e Arremesso de Peso ambos conquistando as

medalhas de bronze. No domingo o atleta entrou na pista para a prova de Lançamento de Dardo sua principal prova, logo o primeiro
lançamento o atleta Bateu o Recorde Mundial na classe F42 com a marca de 56 metros e 56 centímetros. Edenilson lançou o dardo 5
metros a mais do que o antigo recorde. O atleta ainda levou o troféu de atleta mais eficiente da competição.
O clube ficou entre os 10 melhores da competição.
E os técnicos ficaram entre os 6 melhores técnicos da competição.
Resultados dos atletas:
Iohana Rafaela Fuck Coelho
Classe: F41
3º lugar no Arremesso de Peso
Mychael Teixeira Silva
Classe: F37
3º lugar nos 100 metros rasos
4º lugar nos 200 metros rasos
5º lugar no Salto em Distância
Rodrigo Eirof
Classe: F41
3º lugar no Arremesso de Peso
5º lugar no Lançamento de Dardo
Luís Henrique Tomaselli
Classe: F64
5º lugar Arremesso de Peso
4º lugar no Dardo
Luiz Henrique de Oliveira
Classe F57
4º lugar no Lançamento de Dardo

5º lugar no Arremesso de Peso
Jefferson Aparecido Miranda
Classe: T36
1º lugar no 200 metros rasos
4º lugar no 100 metros rasos
Edenilson Roberto Floriani
Classe: F42
2º lugar no lançamento de Dardo
3º lugar no Arremesso de Peso
3º lugar no lançamento de Disco
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