
Campeonato de 
Bocha começa hoje 
em Rincão da Serra

Trombudo realiza 
quatro jogos 
nesta sexta-feira
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Regional premia os destaques
Entrega dos troféus foi na noite de terça-feira, junto ao Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul
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Goleiro destaque dos aspirantes: 
Fernando, do Bom Jesus

Goleiro destaque dos titulares: 
Daniel, do Trombudo

Jogador destaque dos titulares: 
Marquinhos, do Trombudo 
(Fábio Hein recebeu)

Goleador dos aspirantes: Lisandro, 
do Trombudo (André Rachor recebeu)

Goleadores dos titulares: Guilherme, 
do Boa Vontade; e Alex, do Saraiva

Treinador destaque dos titulares: 
Darley Costa, do Trombudo 
(Astério Halmenschlager recebeu)

Treinador destaque dos aspirantes: 
Éder Neves, do Bom Jesus

Jogador revelação: Romarinho, 
do Boa Vontade

Dirigentes destaques: 
Cássio Dorfey, do Boa Vontade; 
e Fábio Hein, do Trombudo

FUTEBOL AMADOR

A Liga Regional premiou, na noite de 
terça-feira, dia 11, junto ao Estádio dos 
Eucaliptos, em Santa Cruz, os melhores 
do Campeonato Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio Pardo 2018. 
Foram agraciados nos titulares como: 
melhor goleiro Daniel, do Trombudo; 
goleadores Alex, do Saraiva, e Guilher-
me, do Boa Vontade; jogador revelação 
Romarinho, do Boa Vontade;  destaque 

Marquinhos, do Trombudo; melhor 
técnico Darley Costa; e dirigentes des-
taques Fábio Hein, do Trombudo, e 
Cássio Dorfey, do Boa Vontade. O troféu 
disciplina ficou para o Boa Vontade. Nos 
aspirantes, os premiados foram: goleiro 
destaque Fernando, do Bom Jesus; golea-
dor Lisandro, do Trombudo; e treinador 
destaque, Éder Neves, do Bom Jesus.

Os árbitros destaque foram Sílvio 

Barbosa, Pedro Viana e Gabriel Carís-
simi. Já a seleção do campeonato tem: 
Daniel, Paulinho Carvalho, Guilherme, 
Zé Negão e Diego, Odair, Elias, Roma-
rinho e Alex Goiano, Neizinho e Marcos 
Konzen.

O Campeonato Regional encerrou 
no último fim de semana e teve como 
campeão o Bom Jesus, nos aspirantes, e 
o Trombudo, nos titulares. 

Começa na noite desta 
sexta-feira, dia 14, o pri-
meiro Campeonato Interno 
de Bocha de Vera Cruz, 
organizado pela Associação 
Grêmio Esportivo Rincão da 
Serra. Serão quatro jogos a 
cada semana. Conforme os 
organizadores, a fórmula do 
campeonato será definida 
após o acerto das inscrições 
das duplas, o que ocorre 
nesta noite. Mas, a princípio, 
frisa a organização, tudo in-
dica que será fase de grupos, 
tendo em vista o interesse 
de mais de 10 participan-
tes. A previsão de início 
dos jogos nesta sexta-feira 
é 20h30min. Na disputa 
estarão jogadores identifi-
cados com Vera Cruz ou 
bem conhecidos de Vale do 
Sol. Ao final da competição, 
o campeão deve levar para 
casa R$ 500, além de troféu e 
medalha; o segundo, R$ 300, 
mais troféu e medalha; o 
terceiro R$ 150, mais troféu 
e medalha; e o quarto um 
fardo de cerveja. O melhor 
batedor e o melhor ponteiro 
também serão premiados 
com medalhas. 

A rodada desta sexta-fei-
ra, dia 14, do Campeonato 
de Futsal do Trombudo terá 
quatro jogos. Tudo começa 
com Boa Vontade e Terra 
Sul, pelos veteranos, às 20 
horas. Depois jogam: MAF 
e Atlético, pelo feminino, 
PSG e Ferraz, também pelo 
feminino e Independente e 
Sequelas, pela força livre.
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Adrian Scherer Eduardo Raupp Fabrício dos Santos Júnior

DE VERA CRUZ

Jiu-jitsu premia mais três
O último fim de semana 

foi de disputas pelo Regional 
de Jiu-Jitsu, em Santa Cruz 
do Sul. No domingo, dia 9, 
o competidor de Vera Cruz, 
Eduardo Raupp, conquistou 
o primeiro lugar na roxa 
máster pesado, tornando-
se bicampeão na categoria. 
Também aluno da Samu-
rai Skull Warrios Jiu-Jitsu, 
Fabrício dos Santos Júnior 

ficou com o segundo lugar 
na branca adulto pesado e 
Adrian Scherer com o terceiro 
lugar na infantil. “Para 2018 
encerramos as competições”, 
frisa o atleta e instrutor da 
academia, Eduardo Raupp, 
que superou o número de 
medalhas conquistadas nest 
a modalidade este ano. “Em 
2017, conquistei oito. Em 
2018 foram 11”, contabiliza.


