
Dia para conhecer o campeão

Regional tem jogos de volta das quartas de final no domingo

Andréas e Os Guri/Marcello Machado disputam o título do Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa
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Decisão do terceiro lugar começa às 14h30min. Após, o jogo decisivo da competição 2018

Boa Vontade joga em Linha Capão contra o Saraiva

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

RESULTADOS

PARA AVANÇAR

SEIS PARTIDAS

VALE DO SOL

CLASSIFICATÓRIA

Trombudo realiza 
nova rodada nesta 
sexta-feira, dia 2

Santa Cruz recebe 
Circuito SESC de 
Corridas domingo

É neste domingo, dia 4, 
a etapa de Santa Cruz do 
Circuito SESC de Corridas 
2018. A prova é a última 
classificatória para a final 
estadual e tem largada pre-
vista para as 9 horas, da rua 
Ernesto Alves. A retirada 
dos kits ocorre entre 7 horas 
e 8h45min. As inscrições 
encerraram ontem. A prova 
é dividida nas categorias 
infantil, com distâncias de 
um e dois quilômetros; e 
adulto (a partir dos 16 anos), 
sendo as distâncias de três, 
cinco e 10 quilômetros. A 
edição deste ano totalizou 
18 etapas. A final será no dia 
2 de dezembro, em Torres. 

É AMANHÃ

E SPORTE 14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2018

Vale do Sol vive mais 
uma noite de futsal nesta 
sexta-feira, dia 2. A partir 
das 19h30min, o Campeo-
nato do Trombudo faz nova 
rodada. Enfrentam-se: MAF 
e Feraz, pela categoria fe-
minino; Ruaceiros e Milan, 
Sequelas e Entrada Ferraz e 
Desportivo e Damolé, pela 
força livre.

RESULTADOS
Na semana passada, pe-

los veteranos, o Terra Sul 
venceu o Ferraz por 3 a 
2, com gols de Leandro, 
Juceli e Jair Lima, descon-
tando Laércio e Sidnei. Já 
no segundo jogo da roda-
da, o Stressados venceu 
o Mancha Verde por 8 a 
7. Os gols foram de Paulo 
Konzen (4), Weslin (3) e 
Alex, para o Stressados, e 
de Andrézinho (5) e Marcos 
(2), para o Mancha Ver-
de. No terceiro embate, o 
Independente venceu por 
Walk Over (W.O), uma vez 
que a equipe do H’Lera 
não compareceu. E no úl-
timo confronto, o Damolé 
ganhou do Esparta por 2 
a 1, com gols de William e 
Israel, descontando Fábio. 
O fato negativo da noite, 
conforme a organização do 
certame, foi a agressão so-
frida por um dos membros 
da arbitragem. Ainda serão 
definidas as punições aos 
atletas da equipe envolvida.

Estão definidos os fina-
listas do Campeonato de 
Futebol Sete de Dona Josefa. 
Andréas e Os Guri/Marcello 
Machado brigam pelo título 
na tarde deste sábado, dia 3, 
junto ao campo do Juventu-
de Unida. Quem vencer no 
tempo normal, leva o troféu 
e a premiação. Se houver em-
pate, tem prorrogação de 10 
minutos. Persistindo a igual-
dade, cobrança de pênaltis.

Também neste sábado, a 
competição sedia a decisão 
do terceiro lugar, entre Juven-
tude/Aplicasul e Amigos da 
Bola. Eles foram os perdedo-
res da semana passada e dis-
putam o bronze desta edição 
do campeonato. A partida 
inicia às 14h30min e antecede 
o confronto do primeiro lugar.

DESTAQUES
Até o momento, os golea-

dores do certame são Mai-
quel, do Andréas, e Ander-
son, do Os Guri/Marcello 
Machado, com cinco gols 
cada um. O goleiro menos 
vazado é do Andréas, que 
sofreu dois gols. As melhores 
disciplinas são do Juventude/

Aplicasul e do Andréas. Cada 
um perdeu apenas um ponto. 
A vantagem, porém, é do 
Juventude, que tem o menor 
número de faltas.

PREMIAÇÃO
A premiação deste ano será 

de troféus e medalhas ao cam-
peão e ao vice e troféus para 
o terceiro e quarto lugares, 
mais gratificação de R$ 500 ao 
campeão, R$ 250 ao vice, R$ 

No último sábado, dia 27 de outubro, foram realizados 
os embates pela semifinal. No primeiro jogo, Os Guri/
Marcello Machado venceu o Amigos da Bola pelo placar 
de 5 a 0, com gols de Jackson (2), Anderson (2) e Gabriel. 
No outro jogo, o Andréas ganhou de 2 a 0 do Juventude/
Aplicasul. Balançaram a rede Maiquel e Lucas.

Os jogos deste domingo 
irão definir os semifinalistas 
do Campeonato. Saiba o 
que cada time precisa para 
alcançar o feito: As equipes 
do América e do Boa Von-
tade jogam por um empate 
no tempo normal, já que 
venceram nos jogos de ida. 
O Boa Vontade tem ainda a 
vantagem de jogar em casa, 
com o apoio do torcedor. Já o 
Bom Jesus terá que suar mais 
para passar pelo Trombudo. 
Terá que vencer o adversário 
se quiser avançar de fase. O 
Trombudo tem a vantagem 
da igualdade na prorroga-
ção. Nos titulares, as equipes 
do América, do Trombudo e 
do Boa Vontade possuem a 
vantagem técnica.

150 ao terceiro colocado e R$ 
100 ao quarto. A melhor dis-
ciplina leva medalhas. Troféu 

ainda para o goleiro menos 
vazado, para o goleador e 
para o vice.

O Campeonato Regional 
de Futebol Amador do Vale 
do Rio Pardo realiza neste 
fim de semana os jogos de 
volta das quartas de final. 

Serão, ao todo, seis partidas: 
três valem pelos aspirantes e 
três pelos titulares. Em Linha 
Capão, no interior de Vera 
Cruz, jogam Boa Vontade e 

Saraiva. Em Rio Pequeno, no 
interior de Sinimbu, enfren-
tam-se Cruzeiro e América. 
E no Estádio dos Plátanos, 
em Santa Cruz do Sul, jogam 
Bom Jesus e Trombudo. As 
partidas pelo segundinho 
começam às 14 horas e as do 
primeiro às 17 horas. Todas 
serão na tarde de domingo, 
dia 4 de novembro.

JOGOS DE IDA
Há duas semanas foram 

realizados os jogos de ida 
desta fase. O Boa Vontade 
venceu por 4 a 2 o time do 
Saraiva, nos titulares, e por 2 
a 1, nos aspirantes. O Trom-
budo enfrentou, em casa, o 
Bom Jesus e empatou em 0 
a 0, nos titulares, e em 1 a 1, 
nos reservas. Em Rio Pardi-
nho, o América derrotou o 
Cruzeiro pelo placar de 2 a 0, 
nos titulares. Nos aspirantes, 
o Cruzeiro ganhou de 3 a 1 do 
Formosa, que não participa 

das disputas na categoria 
titular.


