Pista em Campinas ajuda carreira de
pilotos a decolar
Fred Kyrillos e Jeff Campacci, da equipe Yamaha, estão entre os melhores do Brasil na categoria
freestyle
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Jeff Campacci, que nasceu em Campinas, tem 24 anos e aos 17, executou as primeiras manobras na
modalidade freestyle

Dois pilotos de Campinas estão entre os melhores do Brasil na categoria freestyle motocross (FMX) e
acabam de ser apresentados como pilotos oficiais da equipe Yamaha. Para alcançar essa posição,
Fred Kyrillos e Jeff Campacci treinam muito e contam com a estrutura da maior pista particular de FMX
da América Latina, que funciona no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas. São 9 rampas
com os mais variados padrões e a maior piscina de espuma do País, com 20m X 10m, que permite
treinar o backflip (salto mortal). Além disso, uma pista de motocross está sendo construída para o
aprimoramento do treinamento dos atletas.
Fred Kyrillos nasceu em São Paulo e tem 27 anos. É o atual campeão brasileiro de FMX. Neste ano,
foi o melhor brasileiro colocado no X-Games em Foz do Iguaçu e o campeão do Desafio Internacional
de Barretos, que ocorreu nos dias 27 e 28 de abril.
Dos 13 aos 17 anos, Kyrillos praticou motocross e pilota profissionalmente desde 2007. “Sinto que
estou mais maduro e aprendi a andar e a usar a cabeça. A vinda para Campinas mudou 100% meu
estilo
de
vida
e
permite
uma
rotina
mais
intensa
de
treinos”,
descreveu.
Além de piloto, Kyrillos é chefe da equipe Ipiranga e coordenador técnico na CBER (Confederação
Brasileira de Esportes Radicais). Defende que neste momento o freestyle precisa estruturar a categoria
de base. “Tem muito piloto bom que não tem onde andar. A luta esse ano é fomentar essa base e
mostrar que existe um caminho para quem deseja ser piloto de freestyle”, explica.
Além da Yamaha, Kyrillos tem o patrocínio da Ipiranga, Pró-Tork, Monster Energy, Lost, Rinaldi e apoio
do Solar das Andorinhas, Allsign Graphics e RM Racing.
Jeff Campacci nasceu em Campinas e tem 24 anos. Começou aos 17 anos direto no freestyle e conta
que, quando ia com seu pai na pista de motocross, mostrava mais interesse nas manobras do que no
circuito. “Cortava a pista e ia direto ao pulo”, revela Campacci. Em 2008, no primeiro campeonato,
ficou em 2º na classificação e em 5º na final. Foi convidado então pelo piloto Jorge Negretti para
integrar sua equipe de exibições e utiliza uma YZ 250 com motor 2 tempos. “Com três anos subi na
moto RD 350 do meu pai e pedi para empinar. Ele ficou com medo e vendeu a moto”. Não adiantou,
com a moto emprestada por Negretti, Campacci realizou apresentações e shows, onde pegou mais
dicas com pilotos do mais alto nível, como Natan Azevedo e Cyro Oliveira.
No final de 2012, um acidente nos treinos causou fraturas nos dois pés e três meses de recuperação.
Mesmo assim, terminou o Campeonato Brasileiro na vice-liderança e no mês de abril foi apresentado
como piloto oficial da equipe Yamaha. Tem ainda os patrocínios da Ipiranga, Circuit, Vaz, Solar das
Andorinhas, Rinaldi, Campacci e o apoio da Alpinestars, MRF Brasil seguros e Allsign Graphics. De
volta às competições, Campacci ficou em terceiro no Desafio Internacional de Barretos, atrás apenas
de Gilmar Flores, o Joaninha, e do campeão Fred Kyrillos.
EVOLUÇÃO
A parceria dos pilotos começou antes de Campinas, mas há um ano Kyrillos e Campacci treinam
juntos. São unânimes em confirmar a evolução que a parceria gerou para melhorar a infraestrutura e a
troca de experiências. “A pista já era legal e, com minhas rampas, elevou o nível técnico. Podemos
encarar qualquer evento, em qualquer parte do mundo”, conta Kyrillos.
Ele explica que a sua evolução foi total desde que trocou São Paulo por Campinas. “Mudou 100%. É
outro estilo de vida e rotina de treinos. Primeiro pela facilidade. Chego na pista em 15 minutos e isso
me permite vir até três vezes ao dia. Com a experiência fora do Brasil percebi que todos os tops do
Freestyle treinam o motocross”.Jeff Campacci destaca que a construção da pista de motocross
integrada ao FMX possibilita realizar o Speedstyle, que é a corrida de motocross junto com o freestyle.

Clique aqui para ver o vídeo 

