
Partida termina às 4 da manhã
Duplas Delmar e Negão e Gordo e Kafumango disputaram jogo de desempate até três mil pontos
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No placar agregado, Delmar e Negão e Gordo e Kafumango empataram, o que levou a jogo extra
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Na última sexta-feira, dia 
18, foram realizados os jogos 
de volta da fase de quartas 
de final do 15º Campeonato 
de Canastra do Bar e Lan-
cheria Braun. Nesta fase, 
as duplas se enfrentaram 
em jogos de melhor de 10 
partidas, com ida e volta. A 
primeira dupla que vencesse 
seis partidas avançaria. Cinco 
aconteceram no dia 11 e as 
outras cinco na última sexta. 
A dupla dos vice-campeões 
em 2017, Jé e Sidi, tinha a 
maior vantagem do certame, 
por ter vencido o jogo de ida 
contra Haroldo e Lauro por 
5 a 0. No jogo de volta, após 
perder o primeiro e vencer o 
segundo, o empate em 1 a 1 
já foi suficiente para que eles 
se classificassem à semifinais. 
O placar agregado ficou 6 a 1 
para Jé e Sidi. A dupla Guto 
e Igor, que havia vencido os 
atuais campeões, Patinho e 
Cearense, no jogo de ida por 
3 a 2, voltou a vencer. Dessa 
vez, por 3 a 0. O resultado 

classificou Guto e Igor e eli-
minou os atuais campeões. 
O placar agregado ficou 6 
a 2 para Guto e Igor. Outra 
dupla que se classificou na 
competição foi Delmar e Ne-
gão (campeões das edições 
de 2009 e 2010). Delmar e 
Negão haviam vencido o 
jogo de ida, contra Gordo e 
Kafumango, pelo placar de 3 
a 2. No jogo de volta, foram 
novamente cinco partidas 
muito equilibradas. Dessa 
vez, Gordo e Kafumango 
venceram por 3 a 2. O empate 
em 5 a 5 no placar agregado 
levou a decisão para o jogo 
de desempate, que consistia 
em uma partida até três mil 

pontos. E, quando já passava 
das 4 horas da madrugada, 
os vencedores foram Delmar 
e Negão. Eles avançaram às 
semifinais. O outro jogo das 
quartas de final, entre Co-
mercial Tipuanas e Marcelo e 
Isac, foi o destaque da roda-
da. Os estreantes na compe-
tição, Marcelo e Isac, haviam 
perdido no jogo de ida para 
a dupla Comercial Tipuanas 
por 3 a 2. Na partida de volta, 
a Comercial Tipuanas estava 
vencendo por 2 a 0 e precisa-
va ganhar apenas mais uma 
partida para avançar de fase. 
Mas Marcelo e Isac reagiram, 
ganharam as outras três e 
buscaram a virada, ganhan-

do o jogo de volta por 3 a 
2. Assim, o placar agregado 
ficou em 5 a 5, o que levou a 
decisão ao jogo de desempa-
te. A partida foi vencida por 
Marcelo e Isac, que também 
estão nas semifinais.

OS PERDEDORES
As duplas que perderam e 

foram eliminadas na fase de 
quartas de final - Comercial 
Tipuanas, Gordo e Kafuman-
go, Patinho e Cearense, Ha-
roldo e Lauro - ficaram com 
as premiações de quinto a 
oitavo lugar. A classificação, 
segundo os organizadores da 
disputa, foi de acordo com a 
pontuação que cada dupla fez 
na fase de grupos.

A competição dá uma pausa 
neste fim de semana, em 
virtude da Gincana de Vera 
Cruz.  A próxima rodada será 
no dia 1º de junho. Antes dos 
jogos, porém, acontece o 
sorteio dos confrontos de ida 
da fase semifinal. 

5º lugar
Gordo e Kafumango. Eles 
receberam dois jogos de 
espetos;

6º lugar
Patinho e Cearense. Eles 
receberam dois baldes para 
gelo;

7º lugar
Comercial Tipuanas. Ela
recebeu dois fardos de 
refrigerante lata;

8º lugar
Haroldo e Lauro. Eles 
receberam dois porta garra-
fas + duas cervejas.

AGENDA

· MUNICIPAL DE FUTEBOL
Os jogos do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol, agenda-
dos para o último domingo, 
dia 20, não foram realizados 
em função das condições 
climáticas desfavoráveis. A 
Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer, organi-
zadora do certame, definirá 
a nova data dos confrontos. 
Em função da Gincana Mu-
nicipal, que ocorre neste fim 
de semana em Vera Cruz, não 
haverá rodada. 

· ÁSCORI
Na tarde do último sábado, 
dia 19, o Campeonato da 
Amizade, organizado pelo 
Áscori, de Linha Henrique 
D’Ávila, também não teve 
rodada. O motivo foi a chu-
va. Em virtude das disputas 
da Gincana neste fim de 
semana, não haverá rodada 
amanhã. 

· BOCHA
A fase classificatória do Cam-
peonato Municipal de Bocha 
chegou ao fim no último 
sábado, dia 19. As quatro 
equipes classificados são 
Sempre Amigos, Conrad, Bar 
Entrada Ferraz e Rosa. Quem 
se despediu da competição 
foi o Bar Salomão, de Linha 
Tapera. Na semana que vem 
serão divulgados os confron-
tos válidos pelas semifinais. 
Neste sábado, em virtude da 
Gincana, não tem rodada.

· LIFASC
A Liga de Integração do Fu-
tebol Amador de Santa Cruz 
do Sul (Lifasc) promove a dis-
puta de mais uma rodada da 
Copa CFC Celso neste domin-
go, dia 27. Os jogos ocorrem 
no campo do Juventude, em 
Cerro Alegre Alto. A prelimi-
nar tem Pinheiral e Avante, 
às 14 horas, enquanto que 
no jogo principal, às 16 ho-
ras, jogam Rio Pardinho e 
Juventude. Na classificação, 
o Avante está na liderança 
com 12 pontos, contra 10 
do João Alves. O Juventude 
é o terceiro colocado, com 
10  pontos, seguido pelo 
Linha Santa Cruz, com seis. 
O Aliança assumiu a quinta 
posição, com quatro pon-
tos. Pinheiral, Rio Pardinho 
e São José têm três pontos. 
Os dois primeiros colocados 
se classificam direto para as 
semifinais, enquanto que 
do terceiro ao sexto lugar 
passam para a segunda fase.


