
ESPORTE19 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
4 E 5 DE OUTUBRO DE 2019

Boa Vista é ouro no futsal

Trombudo realiza jogos de futsal hoje e amanhã

Time de Futebol Supermaster da AABB é campeão

Equipe enfrentou o 
Arco-Íris pela final 
da Copa Integração, 
ficou com a melhor 
disciplina e teve dois 
jogadores premiados

FUTEBOL SETE
O Campeonato de Fute-
bol Sete de Dona Josefa 
realiza a quinta e última 
rodada da fase classi-
ficatória neste sábado, 
dia 5. A partir das 14 
horas jogam: Juventude 
Unida e FC Construtora 
Galvan; H’Lera e Unidos 
do Rio Pardinho;  e An-
dréas  e Unidos do Rio 
Pardinho. Na semana 
passada, o Junção Es-
portiva venceu por 1 a 
0 o Juventude Unida, 
com gol de Paulo. Pelo 
veterano, Nacional e 
Juventude Unida em-
pataram em 0 a 0. E o 
Juventus perdeu de 2 a 
1 para o Amigos da Bola. 
Os gols do Amigos da 
Bola foram de Gabriel 
e Felipe, descontando 
Israel.

REGIONAL
O Campeonato Regio-
nal de Futebol Amador 
do Vale do Rio Pardo 
dá início à segunda fase 
neste fim de semana. 
Agora, quem perder dá 
adeus à competição. Em 
comum acordo com os 
dirigentes dos clubes, a 
Liga Regional marcou 
as datas dos jogos de 
ida para este sábado 
e domingo. Amanhã, 
dia 5, jogam Saraiva e 
Bom Jesus, nos titu-
lares, e Bom Jesus e 
Independente, nos aspi-
rantes. Em Vale do Sol, 
se enfrentam Formosa 
e Canarinho/Hervei-
ras, tanto nos titulares 
quanto nos aspirantes. 
No domingo, dia 6, tem 
Boa Vista e Trombudo, 
em Boa Vista, pelos titu-
lares, e, nos aspirantes, 
Trombudo e Unidos de 
Vera Cruz. Fechando a 
rodada, o América pega 
o São José nos titulares 
e nos aspirantes, no 
campo do Rio Pardinho. 
As vantagens técni-
cas são do Bom Jesus, 
Trombudo, Canarinho/
Herveiras e América. 

Goleador: Maiquel Schoepf, do Fortaleza  
Goleiro menos vazado: Maurício, do Arco-Íris  
Destaque: Lucas Santos, do Boa Vista  
Revelação: Gabriel, da ASF Boa Vista 
Melhor treinador: Carlos Steffanello, do Arco-Íris
Disciplina: ASF Boa Vista

Jogos finais foram realizadas na noite de sexta, dia 27

Time vencedor enfrentou o Santiago na final
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A última semana foi de 
decisão para a Copa 
Integração de Futsal. 

Junto ao ginásio poliespor-
tivo do Parque de Eventos, 
em Vera Cruz, Boa Vista e 
Arco-Íris protagonizaram a 
decisão do certame que reu-
niu 13 equipes neste ano. O 
primeiro jogo da final havia 
encerrado em 6 a 1 para o 
time do Arco-Íris, o que deu 
vantagem, mas não suficiente 
para levar o título. No tempo 
normal da final, disputada 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DESTAQUES

AVISOS

na noite de sexta-feira, dia 
27 de setembro, o Boa Vista 
venceu pelo placar de 4 a 3, 
o que levou a decisão para 
os pênaltis. Nas cobranças, 
melhor para o Boa Vista, que 
ganhou de 2 a 1. Os gols no 
tempo normal foram con-
vertidos por Allison, Elton, 
Gabriel e Natan, para o Boa 
Vista, e por Cássio, Anderson 
e Fernando, para o Arco-Íris. 

Antes da disputa pelo pri-
meiro lugar da competição, 
Centro e Fortaleza duelaram 
pelo bronze. As equipes ha-
viam empatado em 3 a 3 na 
ida. Na sexta, vitória do Cen-
tro por 6 a 2. Os gols foram 
marcados por Alex, Diego (2) 
e Guilherme (3), para o Cen-
tro, e por Maiquel e Roger, 
para o Fortaleza.

DISTINÇÕES
Além das premiações de 

primeiro, segundo e ter-
ceiro lugar, a organização 

O fim de semana será de 
jogos na sexta e no sábado 
pelo Campeonato de Futsal 
do Trombudo. Hoje, jogam: 
Muy Lokas e Ferraz; Metalúr-
gica Kohl e Vitória (veteranos); 
Roma e Pumas; e Mônaco e 
Clubinho. Amanhã as partidas 
serão entre Intrusos e K2; La 

Fúria e Equipe do Beto; Cipria-
no e Real Madruga; e H’Lera e 
Ximangos.

RESULTADOS
A última sexta-feira foi de 

estreia para a categoria vetera-
nos. O Amigos da Bola venceu 
o H’Lera por 6 a 1, com gols de 
Eloi (2), Leandro, Antônio e 

Julio, descontando Vanderlei. 
Pela força livre, o Juventus 
venceu o Magnus F.C. por 8 a 
5, com gols de Jonas Padilha 
(2), Vitor (2), Daniel (2) André, 
Jardel, descontando William 
(2), Julio, Leonardo e Vangélis. 
Pelo feminino, o PSG venceu 
o La Furia por 6 a 1. Os gols 

foram de Franciele (3), Eliza (2) 
e Maria Alice, para o PSG, e de 
Sabrina, para o La Fúria. Com-
pletando a rodada, o Indepen-
dente goleou o Real Madruga 
por 11 a 1, com gols de Junior 
(2), Bruno (2), Cássio (2), Luiz, 
Mateus, Ederson, Cristiano e 
Weslin, descontando Yang. 

A AABB Santa Cruz do Sul 
participou da 46ª edição da 
Jornada Esportiva Estadual 
de AABBs. O evento foi entre 
os dias 27 e 29 de setembro, 
em Porto Alegre. Na ocasião, 
o clube foi com delegação de 
75 pessoas e 41 atletas nas mo-
dalidades de futevôlei, futebol 
master, futebol supermaster, 
tênis de mesa e vôlei de areia 
4x4. O time de Futebol Mini-
campo Supermaster Masculi-

no da associação de Santa Cruz 
ficou campeão na modalidade. 
Depois de uma sequência de 
jogos, a final foi disputada 
entre Santa Cruz e Santiago. 
Na partida de ida, empate em 
0 a 0 e na volta vitória por 5 a 4.

Além de levar o título de 
campeão no Futebol Super-
master, a AABB Santa Cruz 
teve os artilheiros da compe-
tição: Elson Souza Machado 
e Valdir Scheibler (Furacão). 

distinguiu atletas de forma 
individual e a equipe mais 

disciplinadas (veja relação no 
quadro).


