
Gol de Placa inicia neste sábado
Tradicional campeonato do Vale do Rio Pardo contará com participação recorde de equipes: 32 disputam o título
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Disputas começam na tarde de amanhã, a partir das 14 horas, no campo do Gol de Placa
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TIMES 

2018

ano que vem

Projeto Cestinha 
Sesi/Unisc é 
campeão estadual

Avenida já se 
prepara para a 
nova temporada
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Grupo A
Nacional
Verona
Atlântico
Juventus

Grupo D
Personal Car
Milam
Evaldo Prass
Internacional

Grupo G
Katracas
Junção Esportiva
Os Faxas
Albardão

Grupo B
Soldas Bolgrin
The Mister
Sem Stress
H’Lera

Grupo E
Camarões
River Plate
Formosa
Guerreiros de Vera Cruz

Grupo H
Pumas/Ferraz
ECGB
Santo Antônio
G.E. Rincão da Serra

Grupo C
Independente
Quilmes
Juventude Unida
Bataioli

Grupo F 
Boa Vontade
Sem Compromisso
Juventude LHD
Monterey

Ferraz vai viver o esporte 
a partir deste sábado, dia 15. 
Com 32 equipes, inicia-se a 
segunda edição do Campeo-
nato Regional de Futebol 
Sete Gol de Placa. O número 
de times na disputa da cate-
goria aberto é recorde. No 
ano passado, por exemplo, 
24 marcaram presença. Os 
participantes desta edição 
foram divididos em oito 
grupos, cada um com quatro 
times. Seus adversários são 
os que integram o mesmo 
grupo. Ao final da classifica-
tória, avançam duas equipes 
de cada chave para as oita-
vas de final.

Amanhã, os primeiros a 
entrarem em campo e darem 
o pontapé na competição 
que se tornou tradicional 
no Vale do Rio Pardo são 
Nacional e Atlântico, a partir 
das 14 horas. Eles integram 
o grupo A. Logo depois, às 

15 horas, se enfrentam In-
ternacional e Personal Car, 
pelo grupo D. Às 16 horas 
jogam Camarões e Formosa, 
pelo grupo E. Às 17 horas, 
Katracas e Junção Esportiva 

disputam pelo grupo G. A 
partir das 18 horas, entram 
em campo G.E. Rincão da 
Serra e ECGB, pelo grupo 
H. E para fechar a rodada 
inaugural, duelam Juventu-

de Unida e Independente. 
As equipes estão no grupo C.

PREMIAÇÃO
A premiação segue a en-

tregue no último campeo-
nato. O primeiro colocado 
recebe R$ 3 mil; o segundo, 
R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1 
mil; e o quarto, R$ 500. O 
time que tiver a melhor dis-
ciplina, entre os quatro que 
chegarem à semifinal, leva 
uma caixa de cerveja. 

Na edição passada, quem 
ergueu o troféu de campeão 
na categoria aberto foi o Na-
cional. A equipe enfrentou o 
Ferraz, no dia 17 de março 
deste ano, e venceu por 3 a 
2. Também neste ano, a com-
petição contou com disputas 
em outras três categorias. 
Foram campeões: Ajax, pelo 
veterano; Cachaça Futebol 
Clube, pelo infantil; e Lá 
Fúria, pelo feminino. 

Desta vez, frisa o organi-
zador Derli Blank, devem ser 
realizadas disputas, além do 
aberto, pelo veterano e pelo 
sub-18. Feminino, não.

A cidade de Lajeado se-
diou, nos dias 8 e 9 de 
dezembro, a etapa final 
do Campeonato Estadual 
de Basquete 2018. Nas dis-
putas, o Projeto Cestinha 
Sesi/Unisc, de Santa Cruz, 
sagrou-se campeão em 
duas categorias. A equipe 
sub-12 foi campeã invicta 
e a sub-15 venceu o Caxias 
Basquete pelo placar de 67 
a 50. Já a equipe sub-14 do 
Cestinha foi a vice-campeã 
da categoria; a sub-13 ficou 
em terceiro lugar; e a sub
-14B terminou a competição 
como quarta colocada.

O grupo de jogadores 
do Esporte Clube Avenida 
se reapresentou na tarde 
de segunda-feira, dia 10, 
depois da folga após a 
conquista da Copa Wianey 
Carlet, e já trabalha aos 
comandos do preparador 
físico Lincoln Bender no 
CT Águia. O técnico Fabia-
no Daitx tem à disposição 
todo o elenco campeão, 
com exceção do zagueiro 
Tairone e do lateral Jona-
than, que se desligaram do 
clube. Por outro lado, o co-
mandante já conta com os 
novos atletas. Eles chega-
ram para reforçar a equipe 
à próxima temporada, que 
contará com o Gauchão, 
Recopa Gaúcha, Copa do 
Brasil e Campeonato Bra-
sileiro Série D.

OS REFORÇOS
São os  reforços  do 

Avenida: Andrey, golei-
ro; Claudinho, zagueiro; 
Thiago Steffen, zaguei-
ro; Marcos Paraná, meia; 
Tito, atacante; e Ramon, 
atacante.


