
Tangaraenses conquistam 
grandes resultados no ciclismo

DESTAQUE

POR R$ 100,00  ESTADUAL

Pequenos Atletas  buscam 
parcerias para novos uniformes

FMF marca o arbitral 
do Mato-grossense de 2018

>Esportes06

Tangará da Serra vem 
sendo muito bem re-
presentada na modali-
dade do  ciclismo. No 
último final de sema-
na, mais resultados ex-
pressivos foram alcan-
çados por atletas do 
município. Desta vez, 
os triunfos vieram nas 
provas disputadas em 
Sorriso - ao norte do 
estado - e na cidade de 
Mariana-MG.

Na cidade mineira, 
Franciele Almeida e 
Fernando Raia con-
quistaram o segun-
do lugar na disputa 
do Iron Biker Brasil e 
para isso, encararam 
em dois dias de dis-
puta 158 km. A prova 
faz parte da preparação 
da dupla mista para a 

disputa do temido Bra-
sil Ride, que aconte-
cerá daqui 25 dias, na 
Bahia.

“Faltam poucos dias, 
estamos na contagem 
regressiva. A ansieda-
de está a mil, estamos 
já com frio na barriga, 
nos preparando para 
a sequência, tentando 
fazer uma programa-
ção bacana para irmos 
para lá bem, para so-
frer menos. Agradece-
mos à loja por ter esse 
reconhecimento com 
os atletas que é ótimo, 
pelo café da manhã e 
aos patrocinadores, 
aos atletas e a torcida”, 
disse Franciele, ao re-
ferir-se a recepção que 
tiveram na manhã da 
última quarta-feira, 20, 
na Bike Shop.

Outros grandes resul-
tados vieram na XCM 
Extreme, disputada em 

Sorriso. Por lá, Luana 
de Almeida e Marcos 
José de Lima conquis-
taram primeiro lugar 
nas categorias elite e 
sport, respectivamen-
te.

“Foi uma prova a ní-
vel estadual, disputa-
da e bem concorrida 
com mais de 300 atle-
tas. Não era uma pro-
va fácil, eram 70 km, 
mas como a gente vem 
treinando muito forte, 
conseguimos vencer”, 
pontuou, ao relatar que 
enfrentou muito vento 
para conquistar a vitó-
ria.

Na mesma prova, Sid-
ney Canela conquistou 
o quarto lugar e tam-
bém subiu ao pódio. 
O atleta falou sobre os 
desafios enfrentados 
na categoria a qual não 
costuma disputar.

“Prova super bem 

organizada. O nível 
da elite que foi minha 
categoria é muito for-
te. Não é minha praia 
competir nesta mo-
dalidade, já que ando 
na speed ou ciclismo 

olímpico, mas fui para 
pegar nível e ritmo de 
competição e pude 
conseguir um bom re-
sultado”, afirmou Sid-
ney.

Através das equipes e 

da Associação Ciclísti-
ca Serra, os atletas de 
alto rendimento vem 
conseguindo disputar 
as provas em diferen-
tes lugares na região e 
fora do estado.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

As disputas aconteceram em Sorriso e em Mariana-MG

Os três irmãos já 
iniciaram suas 

competições sendo 
destaque nos eventos 

que participaram

Com a necessida-
de de confecção de um 
novo uniforme para que 
seus filhos continuem 
disputando competi-
ções, o atleta Rusinei 
Rodrigues procura por 
empresas que tenham 
interesse em patrociná
-los em eventos esporti-
vos. O atleta ainda busca 
apoio de um supermer-
cado que possa apoiar as 
crianças com frutas.

“Os uniformes atuais 
estão pequenos e quem 
for ajudar nas compe-
tições, terá o nome da 
empresa estampado no 
uniforme”, destacou ao 
DS, ao afirmar que o 
custo dos uniformes é 
R$ 100,00.

Adryelli Rodrigues 
de 6 anos, Raylan Rodri-
gues de 8 anos e Alayn-
ne Rodrigues de 10 anos, 
estão se preparando 
para próximos eventos, 

Corrida do Reizinho em 
Cuiabá, e a Corrida das 
Águas em Chamada dos 
Guimarães.

Em novembro, faz 1 
ano da estreia do trio em 
competições oficiais. Os 
três irmãos já iniciaram 
suas competições sendo 
destaque nos eventos 
que participaram.

“Estou em busca de 
patrocínio para poder 
mantê-los no esporte. As 
despesas e dificuldades 
são muitas, desde passa-

gens, alimentação,hos-
pedagem e material 
esportivo para os três. 
Não tenho condições de 
bancar sozinho, por isso 
peço apoio dos empre-
sários”, complementa 
Rusinei.

Os empresários inte-
ressados em colaborar e 
estamparem as marcas 
de suas empresas nos 
uniformes dos garotos 
devem entrar em con-
tato pelo telefone (065) 
99686-0733.

 A Federação Mato-
grossense de Futebol 
(FMF), agendou para o 
dia 18 de outubro o ar-
bitral, uma reunião, em 
que representantes dos 
dez clubes que dispu-
tarão a primeira divisão 
do campeonato estadual 
de 2018 e mais represen-
tantes da própria Federa-
ção, irão discutir sobre 
a fórmula de disputa, 
regulamento e tabela da 
competição.

Foram convidados a 
participar do encontro 
os oito times que per-
maneceram na primeira 
divisão em 2017, Ara-
guaia, Cuiabá, Dom Bos-
co, Luverdense, Mixto, 
Operário Várzea-gran-
dense (CEOV), Sinop e 
União e mais os dois que 
confirmaram a participa-
ção na segunda divisão 
deste ano, que não ocor-
reu por falta de mais in-
teressados.

De acordo com o Esta-
tuto do Torcedor, a Fede-
ração Mato-grossense de 
Futebol tem até sessenta 

dias antes do início da 
competição para divul-
gar a tabela e o regula-
mento.

Neste ano, o grande 
campeão do campeonato 
estadual foi o Cuiabá Es-
porte Clube, que venceu 
o Sinop na grande final. O 
maior campeão de Mato 
Grosso é o Mixto, que tem 
24 conquistas. Em segui-
da vem a equipe do Ope-
rário de Várzea Grande, 
que tem 12 títulos.  

EM JOGO - Estarão em 

disputa no Mato-grossen-
se 2018 duas vagas para a 
Copa do Brasil e uma vaga 
na Copa Verde, ambas 
competições de 2019.

Atualmente o campeo-
nato estadual também dá 
duas vagas para a série D 
do campeonato brasileiro 
do ano seguinte. Porém 
como a CBF ainda não 
divulgou a fórmula de 
disputa da competição 
em 2019, não se pode as-
segurar o direito a essas 
vagas.

>> Paulo César Desidério
Redação DS
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Trio se prepara para Corrida do Reizinho, em Cuiabá Dez times foram convidados a participar
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