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Jovens atletas Tangaraenses são 
destaque em Mirassol D’oeste

Festival Municipal entre as 
escolinhas tem início na terça

Campeonato Society Aberto 
conhecerá campeão hoje

>Esportes06

Campeã - 4ª Copa Tangará Futebol Máster – “Quarentão/2017”

Os pequenos atletas 
de Tangará da Serra, os 
irmãos, Alaynne Rodri-
gues, Raylan Rodrigues e 
Adryelli Rodrigues, foram 
destaques na 10ª Corri-
da de Mirassol D’oeste, 
realizado no último final 
de semana na cidade de 
Mirassol D’oeste. Os três 
atletas mirins competiram 
na prova de 400 metros. A 
atleta Alaynne Rodrigues, 
10 anos, foi vice-campeã e 
Adryelli Rodrigues, 6 anos 
conquistou a terceira co-
locação. Já no masculino  
Raylan Rodrigues, 8 anos 
também foi vice cam-
peão no evento.

Os pequenos atletas 
são filhos do maratonis-
ta Rusinei Rodrigues, 
que aos poucos vai colo-
cando os pequenos para 
competir. Os dois filhos 
caçulas disputaram uma 
prova pela segunda vez, 
já a atletas de 10 anos 
participaram pela pri-
meira vez da disputa. 

“Estou muito feliz com o 
resultado deles, fruto de 
bom trabalho que venho 
desempenhando com 
eles. Estou aplicando a 
minha experiência vol-
tada para treinamentos 
da idade deles. No Total 
já fizeram 55 treinos em 
um ano, destes 35 treinos 
foram nos últimos 6 me-
ses”, disse Rusinei, pais 
dos atletas.

Os três irmãos treinam 
duas vezes por semana, 
Alayne e Raylan já  correm  

3km, e nos 400 metros fa-
zem com o tempo de 1:52 
segundos. Já Adryelli, cor-
re 1.500 metros em cerca 
de nove minutos, médias 
consideradas boas para a 
idade dos atletas.

Agradecimentos: Rural 
Soluções, B&P Informá-
tica, Elétrica Pinheirão, 
Cerealista Masson, Com-
pensados Tangará, Elepar, 
Andorinha, e Deputados 
Wagner Ramos e Saturni-
no Masson, além da im-
prensa em geral.

Terá início na próxi-
ma quarta-feira em Tan-
gará da Serra o Festival 
Municipal de Futebol 
Society entre as escoli-
nhas de futebol. Com-
petição esta, organizada 
pela equipe Aefex em 
parceria com a Secreta-

ria Municipal de Espor-
tes. Participarão da com-
petição as escolinhas: 
Aefex, Projeto Social 
Vila Esmeralda/Jardim 
Califórnia, AABB/TTC, 
Operário Sport Clube 
e ainda Real Tangará. 
As categorias em dis-
puta, são: sub-08 (atle-
tas nascidos em 2009), 

sub-09 (atletas nascidos 
em 2008), sub-10 (atle-
tas nascidos em 2007) e 
sub-11 (atletas nascidos 
em 2006). Os jogos serão 
realizados no campo so-
ciety do Módulo Espor-
tivo. Serão premiados os 
dois primeiros coloca-
dos da competição com 
troféus e medalhas.

Acontece logo mais 
na noite de hoje, no 
campo society do 
Módulo Esportivo, a 
grande final do Cam-
peonato Municipal 
de Futebol Society 
Aberto 2017, organi-
zada pelo desportista 
Claudemir Rosseno 
(Claudinho), que ini-
cialmente contou com 

a participação de 31 
equipes. As disputam 
terão início às 19h30 
entre as equipes Areia 
São João e Agroterra, 
onde será conhecido o 
terceiro colocado, que 
embolsará o prêmio 
de R$ 1.000,00. Na se-
quência o time Droga-
max enfrenta a equipe 
Campus Multi Service 
de Nova Olímpia, na 
briga pelo título da 

competição. O primei-
ro colocado conquis-
tará o prêmio de R$ 
3.000,00 e troféu, já o 
segundo embolsa R$ 
2.000,00, além do tro-
féu. Agradecimentos: 
Secretaria Municipal 
de Esportes, Replay 
Sport, Casa Sport, 
Deputado Saturnino 
Masson, Jornal Diário 
da Serra, Vieira Gás e 
Real Tangará.
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Os três irmãos são filhos do maratonista tangaraense Rusinei Rodrigues
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