
RANKING
1º - Korpus - 24
2º - Flamengo - 21
3º - CESF - 20
4º - Korpus Vera Cruz - 15
5º - Esmeralda - 12
6º - Aliança - 12
7º - APEF - 11
8º - CFA Unisc - 9
9º - Pró-Fol - 3

ESPORTE18 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
28 E 29 DE JUNHO DE 2019

Dia para integrar escolinhas

Domingo será de mais jogos pela Copa CFC Celso

Junto ao ginásio 
poliesportivo do 
Parque de Eventos, 
em Vera Cruz, foram 
disputados 13 jogos, 
em cinco categorias

ASSAF
Neste sábado, dia 29, a 
Assaf enfrenta a ARE, 
no ginásio poliesportivo, 
em Santa Cruz, a partir 
das 20 horas. A partida 
é válida pela 10ª rodada 
do segundo turno do 
Campeonato de Futsal 
Série Ouro. Na tabela 
de classificação, a Assaf 
ocupa a quarta coloca-
ção, com 14 pontos. Até 
agora, jogou oito vezes. 
Venceu quatro jogos, 
empatou dois e perdeu 
outros dois.

CORRIDA SOLIDÁRIA
A ADAE organiza para 
o dia 4 de agosto a ter-
ceira edição da Corrida 
Solidária. A largada será 
da Praça José Bonifácio, 
às 9 horas, para percur-
sos de 3,5 e 6 quilôme-
tros. Inscrições e mais 
informações podem ser 
obtidas na Academia 
Movimento e Saúde e na 
Loja Instinto Esportista, 
em Vera Cruz, e pelo site 
www.youmovin.com.br.

VÔLEI
Estão abertas as ins-
crições para o Torneio 
de Vôlei Misto de Vera 
Cruz, que ocorre no dia 
14 de julho, no ginásio 
poliesportivo. Informa-
ções pelo telefone (51) 
3718-1826.

João Alves - 10 pontos
Juventude - 6 pontos
Rio Pardinho - 4 pontos
Linha Santa Cruz, São 
José, Aliança - 3 pontos
Pinheiral - 0 pontos.

Escolinha de Vera Cruz ocupa a quarta posição na tabela

Quinta rodada foi realizada em Alto Linha Santa Cruz

FUTSAL

PINHEIRAL

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

O s meninos que so-
nham em seguir 
carreira no esporte 

se encontraram no último 
domingo, em Vera Cruz, 
em mais uma etapa da Liga 
Integração de Futsal 2019. 
Ao todo, foram 13 jogos dis-
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Unisc foi palco 
do Mundial 
de Futsal

FEMININO

A Unisc, por meio do 
Projeto Jogando Limpo, 
promoveu no fim de se-
mana o Mundial Unisc de 
futsal feminino. O evento 
reuniu cerca de 350 atletas 
e foi alusivo à Copa do 
Mundo de Futebol Femi-
nino da França. O torneio 
seguiu os moldes da FIFA, 
com 24 equipes represen-
tando cada país partici-
pante da Copa do Mundo. 
A equipe Holanda (PFC 
Portão) ficou com o título, 
ao vencer o Japão por 1 a 
0. O segundo lugar foi do 
Japão (SAFF – Lajeado) e a 
terceira colocação foi para 
a Suécia (E.C. Encantado). 

Regional de Futebol deve ter 10 equipes em 2019
AMADOR

O Campeonato Regional de 
Futebol Amador do Vale do 
Rio Pardo deve contar com a 
participação de 10 equipes na 
edição 2019. Na noite de terça-
feira, dia 25, os representantes 
dos clubes se reuniram no 

Estádio dos Eucaliptos, em 
Santa Cruz, para a primeira 
reunião. Participaram: Améri-
ca, Saraiva, Cruzeiro, Canari-
nhos Herveiras, São José, Boa 
Vista, Linha Santa Cruz, Bom 
Jesus, Formosa e Trombudo. 

O campeonato começa no dia 
25 de agosto com o clássico 
Trombudo e Formosa, em 
Vale do Sol.

NO ANO PASSADO
O Trombudo conquistou o 

hexa na competição, após ven-

cer o Boa Vontade no tempo 
normal, forçar a prorrogação 
e levar a decisão aos pênaltis. 
Nos aspirantes, o troféu ficou 
com a equipe do Bom Jesus. A 
final em 2018 foi no dia 9 de 
dezembro, em Linha Capão.

putados em cinco categorias: 
sub-8, 9, 11, 13 e 15. A Kor-
pus Futsal, de Vera Cruz, foi 
uma das participantes e saiu 
com bons resultados desta 
segunda etapa. Dos nove 
jogos, ganhou oito. Um deles 
terminou empatado, motivo 
de orgulho para treinadores 
e familiares, que acompa-
nharam os confrontos junto 
ao ginásio poliesportivo do 
Parque de Eventos.

Com os resultados do fim 
de semana, a escolinha de 
Vera Cruz está na quarta 
colocação, com 15 pontos. 
Na liderança, com 24, está 
também a Korpus, mas de 
Candelária. Na segunda co-
locação aparece o Flamengo, 
com 21 pontos. Em terceiro 
está o CESF, com 20 (veja mais 
na tabela). 

A terceira etapa da com-
petição está agendada para 
Paraíso do Sul. Até o final do 
ano, será realizado um soma-
tório dos jogos e definido o 
campeão. 

A Copa CFC Celso realiza 
neste domingo, dia 30 de 
junho, a sexta rodada da com-
petição. As partidas serão no 
estádio Guilherme Rabuske, 
em Pinheiral, com os duelos 
entre Juventude e Aliança, 
às 13h30min, e às 15h30min, 

entre Linha Santa Cruz e 
Pinheiral.

RODADA ANTERIOR
A quinta rodada da fase 

classificatória ocorreu no dia 
23, em Alto Linha Santa Cruz, 
no campo do Aliança. O des-
taque ficou para a goleada 
de 9 a 2, imposta pelo time 
da casa, o Aliança, sobre o 
São José. A vitória colocou o 
Aliança na disputa por uma 
das vagas à segunda fase.

No outro duelo, o Rio Par-
dinho segurou o empate em 
1 a 1 com o líder João Alves, 
que perdeu seus primeiros 

pontos na competição. Na 
ponta da tabela de classifica-

ção está o João Alves, com 10 
pontos (veja mais no quadro).


