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Vitoriana Inês Borba

campeã nacional

A
atleta do Vitória FC, Inês

Borba, sagrou-se cam-

peã nacional Juvenil-Jú-

nior do Mega KM Nacional,

competição organizada pela

Federação Portuguesa de Atle-

tismo e pelo Desporto Escolar,

cuja Fase Final Nacional se

realizou no sábado no Estádio

Universitário de Lisboa.

Apurada pela primeira vez

para a final, Inês Borba não

desperdiçou esta oportunida-
de e, após uma partida rápida,

impôs um ritmo forte e co-

mandou sempre a corrida,

conquistando o título com a ex-

celente marca de 2.58,91 mi-

nutos.

A atleta vitoriana ficou a

escassos centésimos do seu

recorde distrital, apesar das

más condições atmosféricas

em que a prova se disputou e

de o regulamento não lhe per-

mitir correr com os sapatos de

bicos para competição.
No escalão de Infantis, Vl-

viana Parrulas ficou com o

sabor amargo de não subir ao

pódio, terminando a prova no

quarto lugar, depois de fazer

uma recuperação espetacular

nos últimos 100 metros que a

deixou muito próxima das se-

gunda e terceira classificadas

e lhe permitiu bater o seu me-

lhor resultado, fixando-o nos

3.20,97 minutos.

Este campeonato movi-

menta, ao longo de dois me-

ses, milhares de jovens atletas

nas fases de apuramento. Es-

tas fases realizam-se primeiro

ao nível da escola, depois do

concelho e finalmente do dis-

trito, decidindo-se aqui o aces-

so afinal nacional.

No domingo disputaram-se
na pista do Vale da Rosa, em

Setúbal, os Campeonatos Dis-

tritais de Infantis, nos quais Vi-

viana Parrulas conquistou o tí-

tulo na prova dos 600 metros,

com um novo recorde distrital

de 1.42,75 minutos.

Guilherme Parrulas foi quin-

to classificado também nos

600 metros, a mesma posição

alcançada por Rafaela Clau-

dino em Benjamins, com 2.12,
07 minutos, enquanto Marta

Lameira ganhou os 80 metros

barreiras nas provas de pre-

paração para iniciadas.
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