I Troféu de Karting IPLeiria

No passado dia 11 de maio, o IPLeiria realizou o seu I Troféu de Karting IPLeiria, no
Kartódromo EuroIndy na Batalha, com 40 estudantes inscritos, visando o apuramento para o
Troféu Nacional Universitário a realizar no mesmo Kartódromo a 18 de maio.
Os três primeiros classificados do I Troféu de Karting foram: 1.º - Gonçalo Pinto; 2.º - Nuno
Sousa; 3.º - Vando Lemos.
Para representar o IPLeiria a 18 de maio foram convocados oito estudantes-atletas: Gonçalo
Pinto, Nuno Sousa, Vando Lemos, Nelson Batista, Diogo Nascimento, Telmo Gil, Luís Martins e
Gonçalo Palhas.
Individualmente, Nuno Sousa foi o melhor do IPLeiria terminando em segundo lugar. A vitória
foi para Filipe Correia do IPP. O sexto lugar de Vando Lemos e o nono de Gonçalo Pinto
contribuíram para o segundo lugar coletivo, ficando a equipa do IPLeiria a escassos dois pontos
da Universidade do Minho, a vencedora coletivamente.

Campeonatos Nacionais Universitários

O IPLeiria participou nas fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, de 24 a 30 de
abril, no Porto. Fez-se representar por várias equipas nas seguintes modalidades: Atletismo
Masculino/Feminino, Natação Masculino, Hóquei em Patins Masculino, Andebol Feminino e
Futsal Masculino/Feminino, num total de 80 atletas.
No Atletismo, destaque para a vitória da estudante-atleta Cândida Bairrada, no salto em
comprimento, e de Sofia Pires, Carla Santos, Diana Morgado e Catarina Rosa, na estafeta
4x200m. De realçar, ainda, os segundos lugares das estudantes-atletas Catarina Rosa, no salto
em altura e lançamento do peso, e de Sofia Pires, no salto à vara e lançamento do Dardo,
assim como o terceiro lugar do estudante-atleta João Lopes, nos 3000 metros. Com estes
resultados e com o contributo de todos os outros atletas que fizeram parte desta equipa, o
IPLeiria sagrou-se coletivamente vice-campeão Nacional Universitário com 93 pontos.

Na Natação, o IPLeiria participou nas provas de 50 metros livres, 100 metros costas, 50 metros
bruços, 100 metros mariposa, 100 metros livres, 50 metros costas, 100 metros bruços, 50
metros mariposa e nas estafetas 4x50 metros livres, obtendo bons resultados, tendo em conta
que foi a primeira representação do IPLeiria nesta modalidade.

Nas modalidades coletivas, o Hóquei em Patins masculino obteve um bom resultado, ficando
em quinto lugar com a equipa mais jovem do Campeonato. O Futsal masculino e
feminino conquistaram também o quinto lugar, ficando o seu melhor por mostrar, deixando a
falta de sorte um sabor amargo a todos os estudantes-atletas, treinadores e dirigentes. O
Andebol feminino conquistou o terceiro lugar do pódio. Sobe assim para oito o número de
anos consecutivos em que os atletas do IPLeiria conquistam lugares de pódio.

Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta

Realizou-se, no passado dia 21 de fevereiro, em Pombal, mais uma edição do Campeonato
Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta, prova na qual o IPLeiria se fez
representar com uma delegação de 18 atletas (13 masculinos e 6 femininos).
Globalmente, a prestação dos nossos estudantes-atletas foi muito positiva, conseguindo, no
conjunto dos resultados individuais, o terceiro lugar coletivo para a nossa instituição.

