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PRATA NA FLÓRIDA         
O sócio Fellipe Savioli alcançou 
o segundo lugar da categoria 
30-34 anos em prova de triatlo 
UHDOL]DGD�HP�9LUJLQLD�.H\��.H\�
%LVFD\QH��)OyULGD��´1mR�HVSHUDYD�
XP�UHVXOWDGR�WmR�ERP��IRL�XPD�
grande surpresa essa medalha”, 
admite.
Desde que começou a praticar 
o esporte, em fevereiro de 2012, 
Fellipe tem tentado conciliar 
treinos das três modalidades e de 
PXVFXODomR��IHLWRV�PXLWDV�YH]HV�
no Paulistano, com seu trabalho 
de médico ortopedista.
Há um ano, após superar 
VpULD�OHVmR��SDUWLFLSRX�GH�VXD�
primeira prova, um short triatlo. 
Em 2013, dobrou a distância de 
VHXV�GHVDÀRV��FRPSHWLQGR�QD�
GLVWkQFLD�ROtPSLFD�� 
GH�������P�GH�QDWDomR�� 
40 km de ciclismo e 10 km de 
corrida. Disputou as principais 
competições nacionais desse 
tipo e, em viagem para Miami, 
animou-se para sua estreia 
internacional. “O mais legal foi 
ver todo o tipo de pessoa, jovens, 
idosos, com sobrepeso, tentando 
se superar”, comenta.
Na corrida, percorrida em areia 
fofa em sua maioria, o sócio 
adotou a tática de se poupar e 
IRL�EHQHÀFLDGR��´1R�ÀQDO��SDVVHL�
diversos concorrentes que haviam 
H[DJHUDGR�DQWHVµ��ÀQDOL]D�

triatlo badminton

BRAZIL INTERNATIONAL      
$�����HGLomR�GD�%UD]LO�,QWHUQDWLRQDO�
Badminton Cup, realizada no Ginásio 
Antônio Prado Júnior, contou com a 
SDUWLFLSDomR�GH�H[FHOHQWHV�MRJDGRUHV�
GH����SDtVHV�
$�SULQFLSDO�FRPSHWLomR�RUJDQL]DGD�
SHOD�&RQIHGHUDomR�%UDVLOHLUD�GH�
%DGPLQWRQ�PRVWURX�HOHYDGR�QtYHO�
WpFQLFR��2�3DtV�HVWHYH�HP�ÀQDLV�GH�
três categorias, sendo uma delas, 
a de duplas masculinas, com Hugo 
Arthuso, atleta do CAP. As medalhas 
GH�RXUR��SRUpP��ÀFDUDP�FRP�(VWDGRV�
Unidos, Canadá e China Taipei. Além 
deles e do Brasil, França, Itália, Chile, 
$UJHQWLQD��%pOJLFD��0p[LFR��3HUX�H�
Cuba foram representados.
1D�GHFLVmR�PDLV�GLVSXWDGD��+XJR�
Arthuso e o compatriota Alex Tjong 

ESTADUAL 
$�6RFLHGDGH�+tSLFD�GH�&DPSLQDV�UHFHEHX�D�TXDUWD�HWDSD�GR�(VWDGXDO�GH�
Badminton no último mês. Representado por dez atletas, o Paulistano  
conquistou medalhas de ouro com Paulo Fam, Guilherme Kumasaka, Hugo  
Arthuso e Fabiana Silva.
3RUpP��D�QRYLGDGH�H�R�GHVWDTXH�GR�HYHQWR�IRL�D�SDUWLFLSDomR�GH�Manoel e Daniel 
Varella��SDL�H�ÀOKR��TXH�DOFDQoDUDP�EURQ]HV�LQGLYLGXDOPHQWH��QD�FKDYH�VrQLRU�
B e categoria C. Os dois ainda atuaram pela primeira vez como uma dupla e 
conquistaram mais um bronze, na C.
Gabriel Salgado teve novamente o melhor resultado 
do CAP na individual A especial, derrotando Igor 
Ibrahim��GR�&OXEH�)RQWH�6mR�3DXOR��FDPSHmR�GD�
última etapa nacional. O atleta do Clube avançou 
até as quartas.
Miguel Feitosa PRVWURX�VHU�XPD�QRYD�UHYHODomR�GR�
Paulistano ao chegar ao vice-campeonato da sub 
19 em seu primeiro campeonato estadual.
Matheus Nakao e Bruno Pretella também jogaram 
em Campinas.

perderam dos americanos Phillip 
Chew e Sattawat Pongnairat por 
�������������H�������
Outro destaque do Clube,  
Gabriel Salgado, com apenas 
16 anos, venceu três rodadas e 
caiu nas oitavas. Fabiana Silva 
também foi muito bem, sendo 
eliminada apenas nas quartas, 
HP�FRQIURQWR�GLVSXWDGtVVLPR�
contra a principal atleta dos 
Estados Unidos. Matheus Nakao 
e Nicolas Hue fecharam a 
SDUWLFLSDomR�GR�&$3�QR�WRUQHLR�
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Dupla brasileira Felippe Cury e Gabriel Salgado em ação

Sócio destacou-se na estreia internacional

Fabiana Silva teve bom desempenho



	  


