
Regional vai definir os finalistas

Trombudo realiza mais jogos de futsal nesta sexta-feira

Sábado será de veloterra

Saraiva recebe o Trombudo, no interior de Santa Cruz, e o Boa Vontade joga com o América, em Linha Capão

FO
TO

 A
RA

U
TO

Competição se aproxima da decisão. Jogos sábado e domingo movimentam Vera Cruz e Santa Cruz
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Municipal de 
Futebol vai reunir 
campeões das ligas

NO FIM DE SEMANA 

E SPORTE 14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Os finalistas do Campeo-
nato Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio Par-
do serão conhecidos neste 
fim de semana. Estão na 
briga pelas duas vagas: Boa 
Vontade, América, Saraiva 
e Trombudo, nos titulares. 
Nos jogos de ida, os dois con-
frontos realizados acabaram 
empatados, o que deixa acir-
rada esta disputa. Amanhã, 
enfrentam-se Trombudo e 
Saraiva, em Linha Saraiva, 
no interior de Santa Cruz. O 
jogo está marcado para as 17 
horas. Na preliminar, a partir 
das 14h30min, tem em campo 
Formosa e Bom Jesus. Eles 
querem uma vaga na final 
pela disputa dos reservas.

Em Vera Cruz, mas no do-
mingo, dia 25, o Boa Vontade 
recebe o América. A partida 
de ida terminou em 2 a 2, o 
que deixa o time de Santa 

Cruz com uma pequena van-
tagem. Se empatar no tempo 
normal e empatar novamente 
na prorrogação, garante clas-

sificação. O jogo começa às 
17 horas. Antes dele, porém, 
os reservas do Boa recebem 
o Cruzeiro, para o segundo 

jogo da semifinal. O time 
de Vera Cruz é o único que 
chegou a esta fase nas duas 
categorias.

A Secretaria de Seguran-
ça, Defesa Civil e Esporte de 
Santa Cruz iniciou na última 
semana a organização do 
Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo 2018. A 
Copa dos Campeões, como 
será chamada, reunirá os 
quatro vencedores das ligas 
em confrontos de semifinal 
e final. Em reunião com 
os dirigentes dos quatro 
clubes classificados para 
a competição – São José 
(Departamento de Futebol 
Monte Alverne), Bom Jesus 
(Copa Cidade), São Marti-
nho (Campeonato Vale do 
Castelhano) e João Alves (Li-
fasc) – foi realizado o sorteio 
dos confrontos da primeira 
fase. Irão se enfrentar: São 
José e São Martinho; e Bom 
Jesus e João Alves. O jogo 
de abertura será no dia 1º 
de dezembro, no Estádio da 
Serraria, em Monte Alverne, 
entre São José e São Marti-
nho. Já a primeira partida 
entre João Alves e Bom Jesus 
acontece no dia 8, no Estádio 
Nascer do Sol. Os confrontos 
de volta serão no dia 15, em 
São Martinho, e no dia 16, no 
mando do Bom Jesus, em lo-
cal a ser definido. Conforme 
o secretário da pasta, Hen-
rique Hermany, a proposta 
diferente para esta edição 
do Municipal foi definida 
em comum acordo com as 
ligas no início do ano. “A 
expectativa é de uma grande 
competição para fechar em 
alta o ano 2018”, projeta.

O Campeonato de Futsal 
da Sociedade Cultural e Es-
portiva Trombudo segue na 
noite desta sexta-feira, dia 23. 
A partir das 20 horas, jogam: 
Penadina e Milan; Sequelas 
e Vila Real; Mancha Verde e 
Real Sociedad; e Clubinho e 
Damolé. As partidas valem 
pela categoria força livre.

RESULTADOS
Na semana passada, no 

primeiro jogo da noite, o 
Sequelas venceu o Vila Real 
pelo placar de 5 a 1, com gols 
de Marlon (2), Jardel, An-
derson e Henrique, descon-
tando Ederson, para o Vila 
Real. Na segunda partida, 
o Entrada Ferraz venceu o 

Penadina por 5 a 4. Os gols 
foram de Adilson (3), Bru-
no e Tales, para o Entrada 
Ferraz, e de Mateus (2), Jean 
e Jakson, para o Penadina. 
No terceiro confronto da 
rodada, em jogo bastante 
equilibrado, o Stressados 
ganhou do Clubinho por 3 
a 2, com gols de Alexsandro 

(2) e Ezequiel Schwantes, 
descontando Adilson, em 
duas oportunidades. E no úl-
timo jogo, o Esparta goleou o 
Real Sociedad por 10 a 3 com 
gols de José (3), Djonatan 
Schmidt (3), Cassio, Gustavo 
e Djonatan Martin. Diego (2) 
e Maicon anotaram para o 
Real Sociedad.

Adiada no início do mês em 
função do clima, a segunda 
etapa da Copa Noturna de 
Velocross será realizada neste 
sábado, dia 24, e quer repetir o 
sucesso da abertura, que con-
tou com a participação de 127 
pilotos. 90% dos competidores 
da estreia, aponta a organiza-
ção, já estão confirmados. Eles 
retornam a Vera Cruz amanhã 
para as disputas. Os treinos 
iniciam às 16 horas e as provas 
a partir das 18h15min, junto à 
Pista dos Eucaliptos, em Linha 
Sítio.

Ao todo, 17 categorias esta-
rão disputando o campeonato, 
que, por pedido da maioria 

CATEGORIAS
Promocional; Novatos 200; Es-
pelhinho; Espelhinho novatos; 
230 pró; Novatos 230; Força 
livre nacional; 250 nacional; 
Júnior; Feminina; Infantil; 
Intermediária; Força livre 
importadas; Vx4 nacional; Vx3 
nacional; Vx3 importadas.

dos pilotos, contará com qua-
tro etapas - o planejamento 
inicial previa três -, sendo 
finalizado em janeiro. Um dos 
diferencias da etapa deste fim 
de semana é que não haverá 
inscrição online. A ordem 
de largada será por meio de 
classificação da etapa anterior.


