Mais de 150 atletas participaram da 1ª Etapa do Ranking Costa Doce de
Taekwondo
Evento esportivo aconteceu domingo no Praça Rio Grande Shopping
No último domingo, 12, aconteceu a 1ª Etapa do Ranking Costa Doce de Taekwondo.
Foram 38 lutas de faixas coloridas e 20 lutas nas categorias ranking faixas pretas
acompanhadas pelo Mestre Olzemir Jr, Técnico da seleção gaúcha e representante da
Federação Gaúcha de Taekwondo. “O evento foi muito bem organizado, inovou sendo
o primeiro campeonato desse nível dentro de um shopping center no estado e garantiu
visibilidade para o trabalho que os atletas vem fazendo”.
Segundo Carlos Eduardo Pinheiro, organizador do evento, surgiram novos nomes no
ranking, o que, de certa forma, aponta para uma futura renovação no TaeKwondo riograndino. Exemplo disso foi o atleta Renan Elkuri, da academia The Best-ART, que
estreou na categoria juvenil até 68 kg e mostrou uma boa técnica garantindo o título de
campeão.
Pinheiro destacou também a atuação do atleta Leonardo Soria, de quem é técnico na
academia Proelium Team-ART. O taekwondista é campeão gaúcho 2016 e atleta da
seleção gaúcha na categoria adulto acima de 87kg. Em setembro, atleta e técnico
defenderão o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro 2016, no Rio de Janeiro.
O evento foi organizado pela Academia Proelium Team e Associação Rio-Grandina de
Taekwondo. A colocação por equipes ficou da seguinte forma: Em primeiro lugar,
Projeto Quem Luta não Briga (Pelotas), em segundo Academia The Best (Rio Grande), a
terceira colocação ficou com a Academia Perseverança (Rio Grande) e o quarto e quinto
lugar ficaram com os atletas da Equipe Cabrera e Academia Nélio Tarta (ambas de Rio
Grande).
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