CICLISMO - ESTRADA

Cidade-sede da próxima edição dos Jogos Abertos do Interior em 2012, a cidade de Bauru-SP
foi também a sede da etapa de abertura da Copa São Paulo de Ciclismo, evento que iniciou a
temporada 2012 desse que vem se consolidando como um dos principais campeonatos por
etapas do país na atualidade, reunindo cerca de 300 ciclistas

nas 12 categorias oficiais, além das extraoficiais (iniciantes, abertas aos ciclistas estreantes da
cidade de Bauru), dentre as 42 equipes presentes, dos Estados de São Paulo, Paraná e Minas
Gerais. O palco das disputas foi o excelente circuito da Av. Nações Unidas, montado defronte
ao Parque Vitória Régia, mesmo local de chegada e largada da Volta Ciclística Internacional do
Estado de São Paulo, que num domingo de sol forte e céu aberto, contou com presença de
grande público que prestigiou a estréia da recém-formada equipe de ciclismo de Bauru (ADF/
Liniers/ SEMEL/ Bauru), equipe formada por atletas mais experientes com ciclistas locais, que
disputarão as mais importantes provas do calendário nacional, entre elas, a própria Volta
Ciclística de São Paulo, GP 1º de Maio, Prova 9 de Julho, Troféu Anésio Argenton, Jogos
Abertos do Interior em Bauru, entre outras.
A Prova foi realizada pela SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Prefeitura de
Bauru, com organização da GT Eventos Esportivos, supervisão da Federação Paulista de
Ciclismo e apoios da Ultrabike São Carlos, Duck Bike Araraquara, água H2 Ótima e apoio na
divulgação da Grafinew/Araraquara, além de grande mídia, como Site da Federação Paulista
de Ciclismo, Site Incentivo Esporte de Bauru, Site CiclismoBr de Brasília, Blogdebicicleta de
Ribeirão Preto, Rádio Auri-Verde, Jornal da Cidade de Bauru, Rede Bom Dia de Jornalismo e
TV Record de Bauru, com a cobertura jornalística ao Evento.

Na Categoria principal (Elite-A) uma prova de 1h 34m e 54,1 Km percorridos, com elevado
nível técnico vencida por Jean Marcel da Silva, da equipe São Lucas Saúde/ Giant/ Ciclo
Ravena/ UAC de Americana-SP, seguido de Vagner José da Silva (AMEA/Altolim/Assis) e de
Julio César Franco, da equipe ATC Team Uberaba/ Lelin Bikes/ GSF Suplementos/ Rest. e
Posto Brasileirão, de Uberaba-Mg. Os três conseguiram uma fuga com 3/4 da Prova e a
mantiveram num ritmo forte até o final. Os ciclistas da equipe de Bauru, que disputaram a
prova nessa categoria principal, obtiveram respectivamente a 6ª e 7ª colocações, com Marcio
Ferreira Bigai e Cléber Lopes Bahia. Segundo o dirigente da equipe ADF Lilniers/ SEMEL/
Bauru, José Cláudio Santos, o “Facex”, “as colocações foram excelentes dado o fato de ser
início de temporada e uma das primeiras competições da equipe, e também devido ao elevado
nível técnico dos atletas presentes em Bauru”. A equipe obteve ainda a 3ª colocação na
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Categoria Master-A (50 a 59 anos), com Roberto Marino D`Avila, o “Sinistro”, e a 4ª colocação
na Categoria Mountain Bike com Dionei Carlos da Silva.

Uma das Categorias mais disputadas, a Categoria Senior-A (30 a 39 anos) com mais de 60
participantes, teve a vitória do paranaense Ed Carlos Masson, da equipe Massas Floriane/
Office Bike, de Arapongas-PR, numa prova de 1h 20m e 51,3 Km percorridos, seguido de
Emerson Roberto de Miranda da equipe SEME/Grupo O Liberal de Comunicação de Santa
B´rbara D`Oeste-SP e de Ivan Roberto de Oliveira, da equipe Dimensional, de Itapira-SP.
Entre as mulheres, na categoria Feminino Adulto, vitória de Giovana Cruz Corsi, da equipe
Velo/ SEME de Rio Claro, seguida de Thayane Silva de Oliveira (SMER/ Roda Livre Bicicletas/
Araçatuba-SP) e de Ana Paula Barbosa, da equipe Serras e Trilhas/ DEL, de Monte Alto-SP,
numa prova de 52m 53s e 25,6Km percorridos.
Na categoria dos mais “veteranos” da CSPC, a Master-B (60 anos acima), vitória de Roberto
Panucci (GRCE Memorial/ Pref. Municipal/ Santos-SP), seguido de Michael Seifert de Marília e
Eron José Pesse, da equipe Porto Ferreira F.C./SME/Porto Ferreira-SP, numa prova de 43m
47s e 22,3 Km percorridos. Já entre os mais “novatos” da CSPC, na categoria Infanto-Juvenil
masculino, Werlen Antônio Francisco da equipe Ciclismo São Carlos foi o campeão, com
dobradinha do colega Enzo Pereira da Silva, e Ruan Santana Guillen, da equipe São Francisco
Saúde/ Powerade/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP na terceira colocação.
Confira o Boletim de Resultados completo para ver todos os resultados e classificações
individual e por equipes, da 1ª Etapa da Copa São Paulo de Ciclismo 2012 em Bauru.

As Provas foram abrilhantadas com a participação, na categoria Iniciantes, do próprio Prefeito
da cidade de Bauru, Rodrigo de Agostinho Mendonça (foto), que com um exemplo de
esportividade e cidadania, esteve o tempo todo junto aos atletas prestigiando o evento, dando
bandeirada
de chegada e ele próprio recebendo a sua, quando concluiu a sua prova na 4ª colocação. Para
Rodrigo, que também treina corridas de pedestrianismo, “o esporte vem proporcionar além de
qualidade de vida trazendo saúde física e mental aos seus adeptos, a formação de cidadãos
completos, com uma consciência global, desde a preservação do meio ambiente até o cuidado
consigo próprio e com os outros, no meio em que vive”. De acordo com os diretores de Prova,
Alessandro Giannini e Wéder Teixeira, o Prefeito, “que é um grande incentivador do esporte na
cidade de Bauru, que receberá a Edição dos Jogos Abertos do Interior em 2012, ele próprio
proporcionou um espetáculo a parte, participando e interagindo com os atletas e o público em
geral. Foi sensacional, e um acontecimento inédito nas etapas da Copa São Paulo de
Ciclismo”.
Na Classificação Geral por equipes na etapa, a equipe da SEME/ Grupo O Liberal de
Comunicação, iniciou sua trajetória rumo ao tricampeonato consecutivo da CSPC, somando ao
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todo 101 pontos conquistados e sagrando-se campeã por equipes dessa etapa, com a equipe
Ciclismo São Carlos em segundo com 47 pontos e a Grafinew/Maduro Veículos/ Pref.
Municipal de Américo Brasiliense em terceiro, com 24 pontos conquistados na etapa. Todos os
vencedores dessa 1ª etapa da CSPC em Bauru vestirão a Camisa de Líder na segunda etapa
que será realizada na cidade de Viradouro-SP (próx. a Bebedouro), no dia 18 de Março, etapa
que terá um circuito totalmente remodelado.
A Primeira etapa da Copa São Paulo de Ciclismo em Bauru teve ainda o apoio de realização
da EMDURB de Bauru e todos os seus agentes de trânsito, da Beneplan (Ambulâncias), DAAE
- Depto. Autônomo de Água e Esgoto de Bauru e também da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico. Para visualizar as fotos da Prova, acesse o Orkut da Copa São
Paulo de Ciclismo e sites parceiros.{morfeo 7}
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