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Curso para árbitros 
termina no final de semana
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Neste final de semana, 
na sede da FMF, será reali-
zado o último modulo de 
trabalho do curso de for-
mação de novos árbitros e 
assistentes para o quadro 
a arbitragem da Federa-
ção Mato-grossense de 
Futebol. Após sete meses 
de aulas teóricas e práti-
cas, dezesseis novos pro-
fissionais poderão atuar 
nos campeonatos promo-
vidos e organizados pela 
FMF.

Durante toda a exten-
são do curso foram mi-
nistradas aulas sobre as 
regras do futebol, prepa-
ração física, nutrição apli-
cada, legislação e Código 
Desportivo, expressão 
oral e escrita, psicologia, 
noções de primeiros so-
corros, espanhol e inglês. 
Além disso, também foi 
debatido e analisado ví-
deos com lances polêmi-

cos e que possam gerar 
dúvidas na arbitragem.

Os novos profissionais 
já poderão atuar em jogos 
da Copa FMF, Campeo-
nato Mato-grossense 
Sub-17 e Estadual 2018.

Uma nova turma  do 
curso de formação de 
árbitros e assistentes já 
está aberta. O início das 
aulas está agendado para 
o começo de fevereiro de 
2018.

Para fazer parte do 
quadro de árbitros, o 
candidato precisa preen-
cher os requisitos bási-
cos que são relaciona-
dos à idade (mínimo de 
18 anos e máximo de 45 
anos) e escolaridade (para 
quadro estadual, 2º grau 
completo e quadro nacio-
nal, 3º grau completo); 
é necessário também ser 
aprovado em avaliação 
teórica e física.
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Nova turma está aberta, com início das aulas em fevereiro

SEMANA FARROUPILHA

Campeões de Bocha e Truco serão conhecidos hoje

Brasileirão 2017
Classificação

Copa AABB de Futebol 
Master tem rodada hoje

SOCIETY

Teve início na última 
segunda-feira, 18, den-
tro da programação da 
XXIX Semana Farrou-
pilha, a 1ª Copa Farrou-
pilha de Bocha e Truco. 
Nas duas modalidades, 
as competições ocorre-
ram nas dependências 
do Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Aliança 
da Serra.

“O CTG prima pela 
participação dos asso-
ciados e oferece essa 
oportunidade de entro-
samento, de confrater-
nização. A gente faz de 
tudo para proporcionar 
a integração do associa-
do. Esse ano, no torneio 

de truco, nós abrimos 
exceção para um dos 
componentes de cada 
dupla ser não associado, 
para de repente anga-
riar mais alguns sócios e 
para o pessoal conhecer 
mesmo o CTG”, afirmou 
o organizador das ativi-
dades no truco, Rubens 
Helfenstein.

Hoje, a partir das 
19h00, as duas modali-
dades terão seu encerra-
mento. 

“Nós tivemos 16 du-
plas, foram realizadas 
as competições em eli-
minatórias simples. As 
duas primeiras fases já 
foram realizadas e na 
quarta-feira teremos só 
a disputa de terceiro e 
quarto lugar, as semifi-

nais e a final. Então, te-
remos mais quatro par-
tidas”, salienta Rubens, 
ao destacar que os qua-
tro primeiros colocados 
receberão troféus.

Na bocha, a disputa 
reuniu 20 competido-
res, como conta Rodrigo 
Gonçalves, responsável 
pela modalidade.

“Na Copa Farroupi-
lha, a bocha está sendo 
disputada no modo in-
dividual. Na segunda 
tivemos dez jogos, os 
dez ganhadores subiram 
automaticamente para 
a segunda fase, os dez 
que perderam tiveram 
segunda chance ontem 
em mais cinco jogos. 
Os vencedores se junta-
ram com os outros dez 

já classificados, resta-
ram 15. E o campeonato 
segue no sistema copa, 

com as partidas finais 
nesta quarta à noite”, 
destaca, ao reforçar que 

os vencedores
também receberão 

troféus como premiação.
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Competições terão finalíssimas hoje, no CTG Aliança da Serra

Duas partidas movi-
mentam a rodada de hoje 
da Copa AABB de Futebol 
Society Master, no campo 
da Associação Atlética do 
Banco do Brasil.

Pelo grupo A, às 
19h30min, Droga Max B 
enfrenta a equipe da Dro-
ga Max A. Na sequência, 
às 20h20min, Vila Alta 
III joga diante da Fa-
zendas Verde Cana/Vai-
quem-quer, de Denise, 
em partida válida pelo 

grupo B.
Após os jogos, haverá 

transmissão de Grêmio 
X Botafogo no telão da 
AABB, com venda de pe-
tiscos e bebidas. A entra-
da para quem os amantes 
do esporte interessados 
em prestigiar é franca.
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