
Sinop vai sediar a 2ª etapa do 
Campeonato Estadual de Tiro

FINAL DE SEMANA

OPORTUNIDADE CRESCENDO

Volante do Luverdense volta 
a ser convocado para a seleção

Richard Gama sobe no 
ranking brasileiro de tênis

>Esportes06

Cerca de 180 atletas do 
tiro prático e esportivo es-
tarão em Sinop, no próxi-
mo final de semana, para 
participarem da segunda 
etapa do 25º Campeona-
to de Tiro de Mato Gros-
so. A prova será realizada 
na sede da Associação 
de Tiro Sinop, localizada 
na Estrada Elizabete. No 
local, serão realizadas 
provas de IPSC, Steel 
Challenge, Saque Rápido, 
Silhueta Metálica, Trap 
Americano e Fuzil de Pre-
cisão a 300 metros.

O campeonato é aberto 
ao público e admirado-
res do esporte. A única 
exigência para assistir as 
provas é a utilização dos 
equipamentos de segu-
rança: óculos (qualquer 
um, desde que proteja 
os olhos) e abafador e/ou 
protetor auricular.

As modalidades são 
ISPC - considerada pelos 
seus competidores a mo-
dalidade de tiro mais di-
nâmica. O grande desafio 
é conseguir a maior pon-
tuação no menor tempo 
possível, percorrendo 
“stages” ou pistas de di-
ferentes cenários. Nessa 
etapa serão 8 pistas, com 
152 disparos mínimos. 
Todas as pistas são cons-
truídas atendendo regras 
rigorosas de segurança. 
Os atletas de IPSC são 
organizados em divisões 
de acordo com o tipo de 
arma do atirador. São 
elas:  Open, Standard, 
Classic, Production e Li-
ght.

Saque Rápido - até hoje 
ninguém conseguiu atin-
gir a pontuação máxima 
dessa modalidade. Ao 
iniciar a prova, o atleta 
deve estar com as mãos 
acima dos ombros, arma 
carregada no coldre, e os 

disparos devem atingir o 
centro do alvo. São 5 al-
vos a distâncias de 5 a 15 
metros, com tempos pré-
determinados de 3 a 8 se-
gundos para cada série de 
5 disparos.

Steel Challenge - es-
treando oficialmente no 
Campeonato de Tiro de 
Mato Grosso, a modali-
dade Steel Challenge, co-
nhecida como Desafio do 
Aço, é uma competição 
interessante ao expecta-
dor pelo uso de alvos me-
tálicos reativos e muito 
simples de ser compreen-
dida – velocidade é tudo.

Silhueta Metálica - é 
considerada uma das mo-
dalidades mais difíceis. 
Possui características dis-
tinta do dinamismo das 
demais, pois exige estan-
des próprios. Os alvos são 
metálicos e lembram o 
perfil de galinhas, porcos, 
perus e carneiros. Eles são 
organizados em filas de 10 

com distâncias entre 25 e 
100 metros e o atirador 
tem 4 minutos para derru-
bar cada fileira.

Trap Americano – ima-
gine um prato de aproxi-

madamente 10 cm saindo 
sem direção definida, de 
uma casamata semien-
terrada distante a 15 me-
tros, numa velocidade de 
50km/h.

Precisão de Fuzil – dei-
tado, o competidor tem 
10 minutos para acertar 
o centro de um alvo, que 
pode estar distante a 100, 
200 e ou 300 metros.
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A prova será realizada na sede da Associação de Tiro Sinop

O volante Gabriel 
Kazu voltou a ser cha-
mado para a seleção 
brasileira, desta vez 
para a sub-20. O atle-
ta foi revelado na base 
do Luverdense e no 
ano passado integrou a 
equipe sub-18 durante 
um período de treina-
mentos. Ele disputou 
a Série B do Brasileiro 
do ano passado pelo 
Verdão do Norte quan-
do começou a ganhar 
destaque.

Kazu tem 17 anos e 
vai completar a maio-
ridade no dia 06 de 
setembro. O treinador 
da seleção brasileira 
Carlos Amadeu con-
vocou 23 jogadores 
nascidos em 1999, 
com idade entre 17 e 
18 anos. Os atletas se 
apresentam no dia 23 
de abril e irão ficar na 
Granja Comary até o 
dia 28. O período ser-
ve de preparação para 
o Torneio de Toulon 
que começa no dia 28 
de maio e termina em 
10 de junho.

Kazu começou a car-

reira no Luverdense e 
participou da campa-
nha do título estadual 
sub-19, conquistado 
pelo clube de Lucas do 
Rio Verde em 2014. No 

ano passado, disputou 
ainda a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, além 
de duas edições da 
Copa do Brasil sub-17 
(2015 e 2016).

Richard Gama, de 14 
anos, subiu cinco posi-
ções no ranking brasilei-
ro de tênis após conquis-
tar o 2º lugar e 200 pontos 
da 1ª etapa do Circuito 
Nacional Infanto-juvenil 
de Tênis, na categoria 
14 anos, em Curitiba, 
Paraná. Ocupando o 7º 
lugar, entre os melhores 
tenistas do país, o atle-
ta se prepara para a 2ª 
etapa do brasileiro, que 
será realizado de 19 a 
28 maio, no Lagoa Iate 
Clube, em Florianópolis, 
Santa Catarina. E depois 
participará da Copa das 
Federações e da 3ª etapa 
do Circuito Nacional.

No ranking, Richard 
Gama tem o total de 
526 pontos. Além de Ri-
chard, há outros quatro 
mato-grossenses nesse 
ranking, William Rodri-
gues na posição 125, Vi-
tor Silva na posição 152 e 
Bruno Freire e Carlos Ta-
vares empatados na 325.

A campanha na 1ª 
etapa do brasileiro teve 
início com vitória sobre 
Matheus Krebs (44º do 
ranking) por parciais 6/3 

e 7/5. Na sequência, Ri-
chard superou Henrique 
Fukushima (21º) por 6/2 
e 6/1. Em seguida, ga-
nhou do favorito Viní-
cius Rodrigues (1º), nas 
quartas de final, por 6/3 
e 6/4. Venceu de virada 
Gabriel Constantino (9º), 
na semifinal, por 5/7, 
7/6(7-4) e 6/3. E, na final, 
sofreu a única derrota 
após duro embate com 
Gabriel Generoso por 6/3 
e 6/3.

“A semifinal foi bem 
difícil e durou três horas 

e cinquenta minutos. A 
estratégia foi pressioná-lo 
no fundo da quadra, fazê
-lo correr, mas ele contra 
atacava bem e venceu o 
1º set. Então mudei para 
uma estratégia mais de-
fensiva com bola alta no 
fundo e acertei. Na final, 
joguei bem, mas errei nas 
finalizações. Meu adver-
sário pressionou bastan-
te na rede. Me fez passar 
por muitas situações difí-
ceis. Agora treino para os 
próximos torneios”, diz  
Gama.
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Diário da Serra

Kazu e outros 22 jovens atletas irão passar por um período de treinamentos

O tenista subiu cinco posições no ranking brasileiro
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