Campeonato Regional de Tiro Com Arco – 3 de Julho 2011
Sidónio Jesus volta a vencer numa competição muito disputada

Decorreu na manhã do passado Domingo, no pavilhão da Cancela, a segunda prova pontuável
para o Campeonato Regional de Tiro Com Arco na disciplina de Sala.

Desde cedo a competição masculina revelou muita disputa pelos lugares do pódio e a indecisão
quanto ao vencedor foi até ao último momento, quando os arqueiros atiraram a última flecha,
das 60 que tiveram oportunidade de tentar acertar na zona central do alvo.

Sidónio Jesus e Luís Ferreira alternaram a liderança da pontuação, na primeira fase de 30
flechas Luís Ferreira contabilizou 256 pontos contra 251 de Sidónio, mas a segunda fase trouxe
a reviravolta na contagem e na última série de três flechas as posições inverteram-se, Sidónio
Jesus mais certeiro e concentrado totalizou 513 pontos no total das 60 flechas e Luís Ferreira
511 pontos. Dois excelentes registos acima dos 500 pontos (máximo 600 pontos, acertando
todas as flechas no centro do alvo), que mostram a evolução técnica e competitiva dos atletas
regionais. No terceiro lugar Francisco Jesus obteve 493 pontos, uma boa pontuação, mas
insuficiente para lutar pela vitória, embora, na segunda fase tenha conseguido a excelente

marca de 253 pontos, os 240 pontos obtidos na fase inicial comprometeram outro resultado.

Eugénia Azevedo a atirar a 18 metros não tem adversárias femininas mas compara os seus
resultados com os restantes atletas masculinos a atirar nas mesmas condições, obteve 469
pontos, uma marca aquém da obtida na última prova que se cifrou nos 501 pontos, mas
igualmente regular, tendo sido a 5ª pontuação absoluta da competição.
Na promoção, os arqueiros presentes atiraram a 10 metros para alvos simples de 40 cm e
Ricardo Lopes dominou a competição, vencendo com 378 pontos, em segundo classificou-se
Pedro Nóbrega com 312 pontos e em terceiro Cristina Henriques com 309.

