
 

 

 

Equipe: talentos/ rendimento 

Idade: 9 anos acima (atletas federados) 

Local: Sede 

Dias: Segundas, Quartas e Sextas- Feiras 

Horário: 14:30 às 17;30 

               19:00 às 20:00  

               20:00 às 21:30  

Professores: Carlos Zacarias e Luzia Lourenço 

Numero Participantes 90 alunos 

 

 

O mês de julho foi marcado especialmente pelos jogos regionais da zona norte, na cidade de Matão. 
A cidade de Franca esteve bem representada na modalidade de judô, tanto no masculino, quanto no 
feminino, o que nos será relatado logo a seguir. Por outro lado, também no decorrer do referido mês, 
conforme planejado houve um trabalho preparatório todo específico para que se chegasse a tanto. 
Foram tratados diferentes pontos de correções, movimentações, regras e outros tantos detalhes 
velhos conhecidos de nossos atletas. O que no final, notamos uma melhora de posições no masculino 
e no feminino, e ainda um aumento no numero de medalhas também, especificamente no 
masculino. E por fim, conseguimos, antes de mais nada, seguirmos com uma equipe completa no 
masculino, e no feminino a abstenção de apena s uma categoria de peso.Plano junho foi à conclusão 
de planejamento feito anteriormente, com relação aos objetivos e resultados. Concluímos todas as 
expectativas previstas, se não grande parte delas. O ponto alto de uma destas metas, por exemplo, 
fora realmente, a campanha do agasalho. Os atletas, de um modo geral, foram além das expectativas, 
pois além da arrecadação, feita pelos mesmos, a separação dos kits, e a distribuição também tiveram 
a participação direta deles.  O judô, mais uma vez, teve papel relevante na vida desses atletas, que 
puderam acompanhar de perto um trabalho social dessa importância. Por outro lado, um mês sem 
grandes competições, mais nem por isso, menos intenso, já que o treinamento e o rendimento se 
preparam fortemente para os jogos regionais da zona norte, na cidade de Matão. Os atletas sabem 
da importante missão que tem pela frente, visando bons resultados nos jogos, os treinamentos foram 
intensificados. 
                                                          

Resultados FINAIS 
 
Começando então pela equipe masculina, houve uma sensível melhora na posição, haja visto que no 
ano anterior logramos um quinto lugar na colocação geral, e este ano, ficamos em quarto lugar geral. 
A equipe feminina, por sua vez, manteve- se no topo , sagrando- se campeã geral pelo quinto ano 
seguido. Ainda na modalidade de Nague- No- Kata, estilo em que os competidores apresentam as 
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formas da essência da criação do Judô em movimentos pré arranjados, Franca obteve a medalha de 
prata no feminino, e um quarto lugar no masculino, enquanto que no ano anterior, o masculino ficou 
em quinto e o feminino, em terceiro, subimos uma posição em ambos, então. Nas categorias 
individuais, o atleta Rodrigo Marcos, ficou com a sexta colocação, após vencer um combate, e 
lesionar o ombro no segundo combate, impossibilitando assim, de seguir em frente. D A MESMA 
FORMA, Francisco Lima venceu a primeira luta, e também lesionado no braço, em sua segunda luta, 
não seguiu adiante, ficando em sétimo lugar. Já Ryaan Carrijo, em seu primeiro ano de jogos, foi a 
grata revelação, ele que este ano já havia sido vice campeão dos joguinhos da juventude, foi agora 
medalha de bronze na categoria de peso até 66 kilos nos jogos regionais de Matão. Os atletas Pedro 
Inocêncio, e Thiago Pedro, categorias até 73 kilos e até 81 kilos respectivamente, obtiveram ambos o 
sétimo lugar. Paulo Vitor e Roberto Vicente, categorias 90 kilos e até 100kilos, ambos foram 
medalhas de bronze, ao vencerem três lutas cada um. Euler Santiago, nosso peso pesado, venceu o 
primeiro embate, e perdeu o seguinte, ficando então em sexto lugar, categoria que sequer 
pontuamos ano passado. E por fim, na categoria absoluta masculino, onde os melhores e mais fortes 
atletas de cada cidade se enfrentam em combates sem limites de peso, Ricardo Trevisan, nosso 
representante, venceu 2 lutas consecutivas, perdendo logo após sua outra luta, ficando assim, em 
quinto lugar. No feminino, começando pela classe super ligeiro. A atleta Ana Julia, estreante na 
modalidade, ficou com a medalha de bronze para Franca. Lorena Araujo, que voltava de lesão no 
tornozelo, ficou em sexto lugar. Porém, Vanessa Souza 57 kilos, Keyla Raquel 63 kilos, Laísa Souza 70 
kilos, ambas foram medalhas de ouro, ganhando 4 lutas cada uma, Pamela Vitório, categoria até 78 
kilos , perdeu a final para Guaíra, após 3 lutas, ficamos com a prata. A atleta Sarah Gabriele de 
Franca, ganhou 2 ouros, sendo um na categoria pesado acima de 78 kilos, outro ouro na categoria 
absoluto, bem acima dos 78 kilos. Para o próximo mês, teremos o campeonato regional de judô, 
categorias aspirante em Batatais, onde cerca de 23 de nossos atletas estarão bem representados na 
cidade de Batatais, e também teremos, o Campeonato Estadual do Interior , na cidade de Ribeirão 
Preto, onde 20 atletas tentarão se classificar para a fase final do Campeonato Paulista, fica aqui nossa 
torcida!  
 

Conclusões: 
Conforme Termo de Colaboração contrato nº 0009/18, processo nº 015513/2018, as metas estão 
sendo atingidas tanto ao quantitativo quanto no qualificativo.  
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