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esportes

FRASE

“Tangará sempre se destaca
nos Jogos Escolares
da Juventude”

Coordenador de competições da secretaria, Cléuvis Fontana (Bocão)

FASE MUNICIPAL

Abertas as inscrições
dos Jogos Escolares
da Juventude
Todas as escolas
de Tangará
podem participar
da competição
FABÍOLA TORMES / Redação DS

Estão abertas as inscrições dos Jogos Escolares da
Juventude 2018 - Fase Municipal. Todas as escolas
de Tangará da Serra podem
participar da competição.
Aos interessados, a confirmação da participação
da unidade educacional
deve ser feita na Secretaria
Municipal de Esportes de
Tangará da Serra até o dia
23 de março, nos horários
das 7h às 11h e das 13h às
17h, de segunda a sexta-

feira. “Escolas, diretores e
professores podem procurar a secretaria de esporte
para fazer as inscrições”,
convida o coordenador de
competições da secretaria,
Cléuvis Fontana (Bocão).
A expectativa é que aproximadamente 22 escolas
de Tangará da Serra participem do certame, envolvendo cerca de 500 atletas.
Os jogos da Fase Municipal em Tangará da Serra
iniciarão no dia 2 de abril
e serão disputados nas
modalidades individual e
coletiva, nas categorias A
(15 a 17 anos) e B (12 a 14
anos), nos naipes masculino e feminino.
Na modalidade coletiva as escolas poderão inscrever seus atletas para
Handebol, Futsal, Voleibol

e Basquete, e nas individuais para Tênis de Mesa,
Atletismo, Badminton, Natação, Xadrez e Ciclismo.
A Fase Municipal segue
com as disputas até o dia
23 de abril, quando serão
conhecidos os campeões
em cada esporte, que conquistarão o direito de representar o município na
Fase Regional, que acontecerá de 15 a 20 de maio,
em local a definir. Nesta
nova fase, os classificados
passarão para a Fase Estadual, que ocorrerá de 13
de agosto a 2 de setembro
e, consequentemente, a
Nacional.
Ao todo serão 13 etapas regionais e estaduais
O evento é realizado pela
Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer

SOCIETY

(Seduc-MT), por meio da
Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT),

em parceria com os municípios.

FMF define datas
do mata-mata

Via Motos conquista
Torneio Entre Amigos

Redação DS

A FMF divulgou os dias
e horários dos jogos da 2ª
Fase do Campeonato Mato-grossense. Os ‘jogos de
ida’ começam nesta quinta, 15, com Mixto e Luverdense abrindo a disputa, às
20h10; segue no sábado,
17, com Araguaia e Sinop,
no Zeca Costa; domingo,

FABÍOLA TORMES / Redação DS

Trinta equipes, entre
elas 16 de outros municípios e Distritos da região,
participaram no último
domingo, 11, do Torneio
Society Entre Amigos,
realizado na AABB.
Durante todo o dia –
das 8h às 19h, os times
se enfrentaram, tendo
como campeão Via Motos/Bicicletaria Paulista, que recebeu além de
troféu, uma premiação
de R$ 4 mil. Eles conquistaram o torneio ao
vencer a Parma FC, de
Campo Novo, por 3 a 2.
A segunda colocada recebeu R$ 2 mil e troféu;
assim como o terceiro
colocado na competição, Giro Motos, recebeu R$ 1 mil e troféu.
“Venho
agradecer,
juntamente com o meu

Fase Municipal em Tangará da Serra iniciará no dia 2 de abril

18, com União e Operário,
no Luthero Lopes e dia dia
21, às 20h45, com Ação e
Cuiabá, na Arena Pantanal.
Já os jogos de volta estão marcados para os dias
21, 24 e 25 de março. A
semifinal (jogo de ida)
acontecerá nos dias 25 ou
28 de março e os jogos de
volta no dia 1 de abril. Já
as finais nos dias 4 e 8 de
abril.

Mixto pode jogar
em Poconé
Campeão Via Motos/Bicicletaria Paulista

parceiro [Rone Buzzato], a todas as equipes, atletas, corneteiros, famílias, e demais
que compareceram no
domingo para acompanhar os jogos. Agradeço
de coração a todos que
marcaram presença no
evento (...). Obrigado as
30 equipes, em especial
as 16 equipes de municípios vizinhos pela parti-

cipação”, agradeceu um
dos organizadores Diones Silveira, ao parabenizar também os grandes
vencedores.
Participaram do torneio equipes de Sapezal,
Bauxi, Diamantino, Barra
do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo do Parecis, Denise, Marilândia
e Capão Verde, além de
Tangará da Serra.

Peterson Campos / Olhar Esportivo

A diretoria do alvinegro
entrou com um pedido na
Federação, para que possa
mandar seu jogo no estádio de Poconé, caso a Arena Pantanal continue sem
receber público. Se nas
próximas 24 horas, a Arena não conseguir os laudos
para sua liberação, o jogo
de ida da 2ª Fase deverá
ocorrer no estádio Neco

Falcão, e o horário pode
ser alterado para o período
da tarde, pois o estádio da
cidade pantaneira não possui iluminação adequada
para partidas noturnas.

