
Municipal terá sete equipes
Jogos começam em 10 de fevereiro, com disputas nos aspirantes e nos titulares
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Reunião com os representantes das equipes ocorreu na noite de terça-feira
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DONA JOSEFA

DECISÃO NO DOMINGO

Juventude Unida 
realiza Torneio de 
Famílias no dia 3

São Martinho e 
João Alves? Quem 
será o campeão?

FUTEBOL EM VERA CRUZ

E SPORTE 14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2019

Vera Cruz Verão recebe inscrições até a próxima quinta
ETAPA NO DIA 20

As inscrições para as equi-
pes interessadas em participar 
da primeira etapa do Vera 
Cruz Verão em 2019 vão até a 
próxima quinta-feira, dia 17. 

A retirada das fichas aconte-
ce na Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer, na 
rua Jacob Schneider, 111. Estão 
abertas 10 vagas para equipes 

de futebol sete e 10 para quar-
tetos de vôlei misto. Os jogos 
serão no dia 20, no Balneário 
Rekanto, em Linha Henrique 
D’Ávila, a partir das 8 horas. 

10 de fevereiro. Essa é a 
data de início do Campeona-
to Municipal de Futebol de 
Campo de Vera Cruz. Antes 
disso, no dia 5, os sete times 
que confirmaram participação 
no certame deste ano se reú-
nem para a entrega das fichas 
de inscrição. Vão disputar 
os jogos e brigar pelo troféu 
2019: Verinha, Independente, 
Entre Rios, Verona, Juventu-
de, Clube Vera Cruz e Águia 
- esse último uma união entre 
Juventude Unida, Nacional e 
Águia. Os representantes des-
tas agremiações realizaram 
encontro na última terça-feira, 
momento que puderam deba-
ter o regulamento e a fórmula 
a ser adotada.

Na primeira fase, expli-
cou o secretário de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer, 
Marcelo Henrique de Car-
valho, serão seis jogos para 
cada time, sendo três em casa 
e três no campo do adversá-
rio. Classificam-se seis para 
a fase seguinte, sendo que 
os dois primeiros colocados 

estão automaticamente na 
semifinal. A definição dos 
outros dois semifinalistas 
será em jogo único: o terceiro 
colocado enfrenta o sexto; e 
o quarto disputa uma vaga 
com o quinto. A partida é na 
casa de quem tem a melhor 
campanha.

SEMIFINAL E FINAL
Na semifinal e na final se-

rão jogos de ida e volta. Não 
haverá saldo de gols. Se o 
time A, por exemplo, ganhar 
no primeiro jogo e perder no 
segundo, a definição será nos 
pênaltis. Não haverá prorro-
gação - uma decisão acordada 

com os representantes dos 
clubes. Nas fases decisivas, os 
times com melhor campanha 
têm apenas a vantagem de jo-
gar em casa a última partida.

A exemplo do ano passa-
do, o Municipal contará com 
disputas em duas categorias: 
titulares e aspirantes.

Os atletas inscritos para as 
disputas, conforme a organi-
zação, têm entrada liberada. 
Acompanhantes e demais 
pessoas pagam R$ 10. Haverá 
também almoço sob enco-
menda. A premiação será 
de troféus e medalhas aos 
campeões e medalhas para 
o segundo e o terceiro colo-
cados em cada uma das mo-
dalidades. No futebol, ainda, 
goleador e goleiro menos 
vazado recebem distinção; 
no vôlei, destaque masculino 
e feminino.

A AERC Juventude Uni-
da, de Dona Josefa, pro-
move no dia 3 de fevereiro 
seu tradicional Torneio de 
Futebol Sete de Famílias. A 
confirmação das equipes, 
segundo a organização, 
deve ser até o dia 1º. O va-
lor por time participante é 
de R$ 250, mas que inclui 
10 fichas de almoço. A pre-
miação será entregue para 
as quatro equipes melhor 
colocadas, com troféu e 
medalhas. Recebe distin-
ção também a equipe mais 
disciplinada, o goleador 
e goleiro menos vazado. 
Mais Informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
(51) 99676-1067, com Paulo, 
99613-9157, com Rafael, e 
99741-7170, com Diego.

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Santa 
Cruz do Sul - Copa dos 
Campeões 2018 vai definir 
seu grande campeão neste 
domingo, dia 13. No Estádio 
Gabriel Henrique Wehner, 
em São Martinho, o time da 
casa, representante da Liga 
Vale do Castelhano, recebe 
o João Alves, representante 
da Lifasc. O João Alves ven-
ceu o primeiro jogo por 3 a 
1, garantindo a vantagem 
do empate no confronto 
de volta. Ao time da casa, 
resta vencer nos 90 minutos 
para forçar a prorrogação. 
Em caso de igualdade no 
tempo extra, a disputa será 
nos pênaltis. A programa-
ção inicia às 16 horas, com 
o cerimonial de abertura, 
seguido da partida decisiva, 
que terá Márcio Chagas da 
Silva como árbitro.


