
Reisilencia no corredor da distância. 

Mais uma vez, o ilustre corredor equatoriano, Bayron Piedra, recebe outro campeonato sul-
americano de média e longa distância, quando conquistou a medalha de ouro nos 5 mil metros 
dos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, na Bolívia. 

Muitos pilotos se sentiria s satisfeitos apenas por participar de eventos como este, alguns 
participar e obter medalhas e o mais ambicioso para participar e conseguir obter um 
campeonatosem emba r ir amigo Bayron , possuidor de um A resiliência e a capacidade de luta 
que não conhece fronteiras foram muito além disso para se tornar o corredor de distâncias 
médias e longas com o maior número de campeonatos na área sul-americana da história, com 
quase duas dúzias deles, além de medalhas no campo. Pan-Americano Bolivariano , Ibero-
Americano e o mundo. 

Tudo bem, o que o resiliência em corredores ou res? 

Uma vez introduziu esta resenha sobre a glória do atletismo sul-americano, que também é quatro 
vezes campeão bolivariano, campeão dos jogos de Alba, três vezes medalhista pan-americano, 
bicampeão ibero-americano, campeão universitário sub-mundial e medalhista de bronze no 
campeonato inter-continental do atletismo em três mil metros podemos falar facilmente 
sobre resiliência e seu significado. 

É a posição adotada por alguns atletas diferem dos outros por sua postura e 
capacidade de superar a adversidade r uma situação estressante, ou tomar em desafios e 
compromissos que os leva a um fim, para ficar melhor. 

Resiliência também subscreve a capacidade não solam e nte têm atletas, mas outros 
indivíduos para se recuperar de reveses e circunstâncias adversas a que estão expostos. No caso 
doscorretores é um ingrediente essencial para fazer perseverante s. Para torná-los grandes entre 
os grandes é. 

Do curso, minha opinião é a conceituação que faz um treinador running backs, certamente 
especialistas e área psicólogos Depor t Ivos têm muitas outras ferramentas para definir de uma 
maneira melhor. 

No entanto, como Bayron me avisou , suas conquistas não vêm fáceis e são o produto de uma vida 
dedicada ao esforço tenaz de ser cada vez melhor, uma característica que se repete com muitos 
outros cavaleiros de destaque com quem tive a oportunidade de falar sobre suas realizações, vai 
provar as realizações do mundo - corretores de renome México, meca paísFondismo na América 
Latina, incluindo o nome , endereços ou alguns deles sopena para outfox tantos bons fondistas 
que país :   Arturo Barrios, com seus recordes mundiais de 10 metros na pista e 10 km na 
rua, Dionicio Ceron, sub maratona campeão do mundo, batalhas épicas Rodolfo Gómez 
com Alberto Salazar é um dounidense, Juan Luis Barrios, atualmente o melhor do país, German 
Silva bi campeão de Nova York e sub - campeão mundial de 21 km , Andrés Espinoza, Isidro Rico, 
Martin Pita e O, Mondino Mondragón , Benjamín Paredes, David Galván ,Armando 
Quintanilla, Pablo Olmedo, Alejandro Cruz, Eduardo Castro, Mauricio Hernández, e muitos 
outros cujos nomes escapam neste momento da minha memória e que, tenho certeza, saberão 
como pedir desculpas por evitá-los . Entre as senhoras, a inigualável Adriana Fernandez, 
vencedora da maratona de Nova York, Madai Pérez, Nora Rocha, entre outras. 



Outros grandes nomes da América Latina, o campeão olímpico bi Alberto Juantorena e sua 
contraparte Ana Fidelia Quiroz, talvez o corredor mais tenaz e altruísta que eu já 
conheci,Antonio Silio da Argentina, um dos melhores de todos os tempos 
na área da América do Sul, a e nós muito bu corretores colombianos; UNDAY Tibaduiza, Victor 
Mora, Silvio Salazar,Jacinto, por Eduador Rolando Vera, Franklin Tenorio, Luis T ip n, Marta 
Tenorio, Silvio Guerra do Equador, bem como Peru Gladys Tejeda, Raul Pacheco, Inés 
Melchor e Luis Ostos,Corredores brasileiros de longa distância com suas conquistas na área e no 
mundo . 

L à lista iria ser nomes infinitas de modo bu e nós corredores cujos lev e l de resiliência fizeram 
dele chegar além de onde o comum os mortais chegariam. Para a Venezuela não 
querqualquer nomes r, o h ubo e não é ainda bem, todos os lutadores, todos dignos de 
admiração. Estes corredores, mexicanos, cubanos, equatorianos, venezuelanos, argentinos, etc., 
têm um determinado recurso em comum ; um desejo intrínseco de querer ser melhor a cada dia e 
superar as adversidades que poderiam ser encontradas em seu caminho. 

Todos com algumas qualidades observadas entre eles que o fazem diferente 
de outros, qualidades entre as quais poderia ser mencionado r: auto - confiança, capacidade de se 
concentrar em seus objetivos e fazer em todos os momentos o que é certo, auto - controle que 
permite que eles para executar e ser produtivo, mesmo em condições de tesouraria estresse 
extremo emental e treinar ou competir como para se divertir ao fazê-lo, um alto nível de 
compromisso com eles, com o seu s família s com seus países. Mítico é a citação atribuída 
a quatro vezescampeão olímpico Finn L asse Iren V "N ou trem um dia e meu corpo se sente, não 
ent re não dois dias , e sentir o meu país, nenhum trem três dias e sentir o mundo inteiro" 

Em suma, para o atleta resiliente não há queixas ou desculpas que o impeçam de ser melhores . 

  

  

 


