
Festas de fim de ano paralisam competição em Vale do Sol

Equipes que vão disputar o Verão já podem retirar fichas

TROCARAM DE FAIXA 

trombudo

CLubE VErA CruZ

E SPORTE 15ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

Avenida anuncia 
Romano Rodrigues 
como novo reforço

Gol de Placa faz 
rodada de estreia 
neste sábado

Com poucos 
interessados, sem 
certame de bocha
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Taigã gradua mais 15 karatecas
19º Exame de Faixas da academia de Vera Cruz foi realizado na noite de segunda-feira, junto ao Clube
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Alunos retornam ao treinamento em janeiro 

CrESCImENto

A semana foi de encerra-
mento das atividades de 2018 
para os alunos da Academia 
Taigã no Seishin. Junto ao 
Clube Vera Cruz, dois mo-
mentos de integração entre 
os lutadores de karatê: na 
segunda-feira, dia 17, o 19º 
Exame de Faixas da Taigã; 
ontem, a entrega das faixas 
e dos certificados. Ao todo, 
15 alunos participaram da 
graduação (veja no quadro os 
nomes).

CAMPEONATO
Até o dia 7 de janeiro, os 

karatecas estão de folga dos 
treinos. Mas voltam com for-
ça total, pois tem campeonato 
pela frente. Será no mês de 
abril o primeiro grande com-
promisso da galera treinada 
por Eduardo Raupp. Eles irão 
disputar o Estadual de Kara-
tê, no município de Fazenda 

Na tarde de terça-feira, 
dia 18, o lateral esquerdo 
Romano Rodrigues chegou 
aos Eucaliptos para refor-
çar o Avenida na tempo-
rada de 2019. Natural de 
Taquara, no Rio Grande do 
Sul, o atleta tem passagem 
por Veranópolis, São José 
e Operário e se diz feliz e 
motivado. “As expectati-
vas são boas. A gente vem 
sempre para um novo de-
safio querendo conquistar 
coisas boas e o clube tem 
pensamentos de crescer e 
buscar títulos, como vem 
fazendo. O Avenida quer 
alcançar objetivos maiores 
e eu venho junto com isso, 
quero acrescentar tanto no 
profissional e no pessoal. 
Que 2019 seja de grandes 
conquistas”, disse ele, que 
tem 31 anos.

Está prevista para a tar-
de deste sábado, dia 22, 
a estreia do Campeonato 
Regional de Futebol Sete 
Gol de Placa, de Ferraz. A 
competição realizaria a ro-
dada inaugural na semana 
passada, mas foi transferi-
da em função da chuva que 
atingiu o Vale do Rio Par-
do. A partir das 14 horas de 
amanhã jogam: Nacional e 
Atlântico; Independente e 
Juventude Unida; Cama-
rões e Formosa; Katracas 
e Junção Esportiva; G.E. 
Rincão da Serra e ECGB; e 
Milam e Personal Car. Ao 
todo, 32 equipes disputam 
o certame nesta edição - um 
número recorde.

A última sexta-feira era 
de início para o Campeo-
nato Interno de Bocha orga-
nizado pelo Grêmio Espor-
tivo Rincão da Serra. Com 
poucas duplas interessadas 
em competir, a organização 
decidiu pela não realização 
dos jogos.

Para a faixa amarela  
Otávio Mueller 
Kauã Keller  
Brenda Santos

Para a faixa laranja  
Henrique Marques 
Pedro D´Ávila

Para a faixa vermelha  
Sthefany Loebens  
Nicolas Oldenburg

Para a faixa azul  
Edson Oldenburg 
Adrian Scherer

Para a faixa verde  
Evelyn Costa  
Kelly Mota  
Isadora Boeck  
Igor Nunes

Para a faixa Roxa  
Ismael Limberger

Para a faixa Marrom  
Leonardo Rocha de Souza

Vila Nova. Vão buscar mais 
medalhas e tentar garantir o 
pódio. Em 2018, a Taigã no 
Seishin alcançou o tricampeo-
nato estadual, na competição 
realizada junto ao ginásio do 
Parque de Eventos de Vera 
Cruz. As disputas foram no 

dia 22 de julho e renderam 15 
medalhas de ouro. A segunda 
colocada no ranking geral 
foi a Academia Budokan, de 
Santa Cruz do Sul, com nove 
medalhas de ouro. O terceiro 
colocado, com oito ouros, foi 
Vale do Sol.

O Campeonato de Futsal 
da Sociedade Cultural e Es-
portiva Trombudo, de Vale do 
Sol, não terá rodada nas pró-
ximas semanas, em virtude 
das comemorações de Natal 
e de Ano Novo. O certame, 
conforme a organização, re-
torna na primeira semana do 
ano que vem.

RESULTADOS
Na última sexta-feira, dia 

14, foram realizados três jo-
gos. No primeiro, o Terra Sul 
confirmou sua classificação 
para a final, vencendo nova-
mente o Boa Vontade pelo 
placar de 3 a 1. Os gols foram 

de Régis, Darines e Leandro, 
para o Terra Sul, enquanto 
Gerson descontou para o 
Boa Vontade. No segundo 
confronto, a equipe feminina 
do PSG  venceu o Feraz por 3 
a 2, com gols de Vitória (2) e 
Daiana, descontando Daniela 
e Elisabeth. No último con-
fronto da noite, o Sequelas 
venceu o Independente por 
6 a 5, com gols de Gabriel (2), 
Marlon (2), Anderson e Jardel, 
enquanto Júlio (2), Mateus 
(2) e Cássio marcaram para o 
Independente.

Na semana anterior, no dia 
7 de dezembro, valendo pela 

semifinal dos veteranos, o 
Amigos da Bola perdeu para 
o Furacão do Vale no tempo 
normal por  5 a 4 - resultado 
que provocou a prorrogação, 
uma vez que o Amigos da 
Bola havia vencido o primeiro 
jogo. Jogando pelo empate, o 
Amigos venceu na prorroga-
ção por 1 a 0, classificando-se 
para a final. Marcaram para 
a equipe vencedora Júlio 
(2), Antônio (2) e Marcelo, 
enquanto Cássio (3), Alcindo 
e Silmar anotaram para o Fu-
racão. No segundo confronto 
da noite, valendo pelo femi-
nino, o PSG venceu o Atlético 

Maneiro por 7 a 0, sendo o 
primeiro jogo da semifinal. 
Anotaram os gols Vitória (3), 
Letícia (2), Julia e Daiana. No 
terceiro jogo, ainda pela fase 
classificatória da força livre, 
Ruaceiros e Sequelas empa-
taram em 5 a 5.  Lisandro (2), 
Jairo (2) e Roni anotaram os 
gols do Ruaceiros, enquanto 
Jardel (2), Leandro, Anderson 
e Gabriel marcaram para o 
Sequelas. E no último duelo 
da rodada, o Atlético venceu 
o Entrada Ferraz por 4 a 2, 
com gols de Gilberto, Maicon, 
Jason e Guilherme. Bruno des-
contou para o Entrada Ferraz.

O mais tradicional cam-
peonato de futsal de Vera 
Cruz, o de Verão do Clube, 
já é desenhado. As equipes 
interessadas em participar, 
tanto na categoria masculino 
quanto na feminino, podem 
retirar as fichas de inscrição 
na Secretaria. A devolução 
acontece em 8 de janeiro, 
durante congresso técnico. 

Às 19 horas se reúnem as 
mulheres e às 20h30min os 
homens. A previsão de início 
das disputas é 11 de janeiro. 
Os critérios de seleção de jo-
gadores seguem o modelo do 
ano passado, com pequenas 
mudanças. Serão permitidos 
até dois atletas de fora do 
município no masculino. No 
feminino é aberto, mas sem 

jogadoras federadas.
Como novidade nesta edi-

ção, adianta o presidente do 
Clube, Alvonir Flores, está 
a equipe de arbitragem. Em 
2019, quem vai apitar o cam-
peonato será a Associação 
Santa-cruzense de Árbitros 
(ASCA).

ATUAL CAMPEÃO
A final da 46ª edição do 

certame foi em 2 de março 
deste ano. Na briga estavam 
Verona e Kaimana. Quem se 
deu melhor, vencendo por 
6 a 2 foi o Verona. A equipe 
ainda teve, no dia, Marcionei 
Machado escolhido como 
jogador destaque, Paulo Cha-
gas como o melhor técnico e 
Leonardo Freitas como golei-
ro menos vazado.


