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ATHLETA

Chegados ao fim de mais uma época importa fazer o balanço daquilo que foi 2011 e 2012. Se os objectivos
inicialmente traçados já suplantavam os de nos anteriores, eles foram amplamente superados. É bom chegar
ao fim e dizer que cumprimos, mas pelo caminho ficou um árduo trabalho e o empenho de muita gente, 
técnicos, atletas, pais...etc.
O primeiro dos objectivos definidos era o da melhoraria por parte de todos os atletas da suas marcas, o que
foi largamente conseguido, havendo inclusivamente atletas que prova após prova alcançavam novos 
máximos.
O segundo era o da revalidação dos títulos colectivos em pista ao ar livre, nos escalões de iniciados e juvenis
masculinos, o que veio a acontecer tendo a AJES logrado também obter o título de campeão regional em
infantis femininos e juniores masculinos. Colectivamente subimos ainda ao pódio em iniciados femininos (2.º,
infantis masculinos (2.º) e absolutos femininos (3.º).
Individualmente os atletas da AJES obtiveram 19 títulos (1 em absolutos masculinos; 1 em absolutos 
femininos; 4 em juniores masculinos; 4 em juvenis masculinos; 5 em iniciados masculinos; 1 em infantis
femininos e 2 em infantis masculinos. Estiveram ainda do pódio por mais 36 vezes ( 22 vezes em segundo
lugar e 14 em terceiro).
Em pista, além da participação e vários pódios em provas, de preparação, foram conseguidos 5 primeiros
lugar e 3 terceiros, na final distrital do Olímpico Jovem e um terceiro na final distrital do atleta completo. 
Foi também conseguido um segundo lugar em juniores femininos no campeonato regional de corta mato, e
um terceiro lugar no campeonato regional do Alentejo de pista.
O terceiro objectivo a alcançar era o de «seleccionar» dois atletas para a final do Olímpico Jovem, sendo
que representaram a Associação de Atletismo de Évora, que subiu ao grupo A, 3 atletas da AJES.
O quarto objectivo era o de bater o record distrital do peso em iniciados masculinos, sendo que no final
da época a AJES tinha obtido o já referido recorde, que durava à 21 anos, o recorde do lançamento do
peso em pista coberta, também em iniciados masculinos, o recorde distrital do triplo salto, marca absoluta 
obtida por um junior e o dos 3000 metros obstáculos, absoluto e também alcançado por uma atleta junior.
    
 
 

Balanço da época 2011/2012

Campeões Distritais de Iniciados e Juniores Masculinos
2011 - 2012

1.ª Fila (de joelhos) da esquerda para a direita:
Bernardo Candeias, Vyacheslav Shysh, Tiago Canhoto e Ana Machado
2.ª Fila
Sérgio Soares (Treinador), João Rapa, Francisco Morgado, João Frade, João borrego, Mauro Pinto, Ruben Canhoto, Jorge Canhoto (Treinador), 
Luana Carretas, Tânia Miguéns e Luís Costa
3.ª Fila:
Ricardo Mendes, Fernando Costa, Luís Pássaro, Filipe Lopes, João Bandovas e José Candeias

1.ª Fila (de joelhos) da esquerda para a direita:
Bernardo Candeias, Vyacheslav Shysh, Tiago Canhoto e Ana Machado
2.ª Fila
Sérgio Soares (Treinador), João Rapa, Francisco Morgado, João Frade, João borrego, Mauro Pinto, Ruben Canhoto, Jorge Canhoto (Treinador), 
Luana Carretas, Tânia Miguéns e Luís Costa
3.ª Fila:
Ricardo Mendes, Fernando Costa, Luís Pássaro, Filipe Lopes, João Bandovas e José Candeias

Campeões Distritais de Infantis Femininos e Juvenis Masculinos
2011 - 2012

De baixo para cima e da esquerda para a direita:
Sentado:Roberto Pegacho
De joelhos: João Frade, Filipe Lopes e Fernando Costa
De pé: Sérgio Soares (Treinador), Vyacheslav Shysh, Beatriz Basilio, Luís Costa, Pedro Batista e Jorge Canhoto (Treinador)
De pé, no pódio: Luana Carretas, Tiago Mota, Francisco Morgado, Rubens Canhoto, Tiago Canhoto, Ricardo Mendes e João Rapa  
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