
Droga Max vence Triângulo e conquista 
Copa Tangará de Futebol Amador

NOS PÊNALTIS

PELAS QUADRAS FUTEBOL DE BASE

Estadual de tênis está 
com inscrições abertas

Copa Naza tem rodada 
movimentada

Semifinais da Copa 
FMF começam no sábado

>Esportes06

O Estádio Municipal 
Mané Garrincha rece-
beu uma grande parti-
da na tarde do último 
domingo, 29, válida 
pela decisão da Copa 
Tangará de Futebol 
Amador 2017, organi-
zada pela Secretaria 
Municipal de Esportes 
de Tangará da Serra. A 
final foi disputada pal-
mo a palmo do campo 
entre Triângulo e Dro-
gamax.

Após a chuva do iní-
cio da tarde, a partida 
começou com o gra-
mado ainda molhado. 
O início do jogo foi de 
estudo de parte a par-
te, mas não demorou 
muito para as chances 

de perigo aparecerem. 
A equipe da Triângulo 
foi quem abriu o placar 
após cruzamento de 
Cadin e cabeçada cer-
teira de Maicon. Ainda 
no primeiro tempo, a 
Droga Max chegou ao 
empate após Kako con-
verter cobrança de pê-
nalti, deixando o pla-
car empatado em 1 a 1.

A partida seguiu com 
boas oportunidades 
de gol durante todo o 
segundo tempo, mas 
nenhuma das equipes 
conseguiu desempatar 
o jogo no tempo nor-
mal e com o empate 
teimoso no placar, o 
título acabou decidido 
no drama das penali-
dades máximas. Nos 
pênaltis, o time da 
Triângulo desperdiçou 
três cobranças, en-

quanto a Droga Max, 
só perdeu uma. Assim, 
vitória da Droga Max 
por 3 a 2 na decisão da 
marca da cal.

Para João Paulo 
Aguetoni, responsável 
pela equipe da Droga 
Max, a conquista foi 
merecida por tudo o 
que o time fez no cam-
peonato.

“Fui assistir as ou-
tras equipes jogando e 
pelo que vi, modéstia 
a parte, nossa equipe 
fez a melhor campa-
nha e os melhores jo-
gos do campeonato, 
nossas vitórias foram 
mais convincentes du-
rante toda a competi-
ção”, afirmou, ao des-
tacar que o time jogou 
a decisão com três des-
falques e que a decisão 
foi equilibrada.

“Dentro da partida, 
foi um jogo que poderia 
ter dado qualquer uma 
das equipes. A Triângu-
lo jogou de igual para 
igual com a gente, eles 
jogaram muito bem, no 
segundo tempo tive-

ram várias oportunida-
des de resolver o jogo, 
nós também perdemos 
alguns gols. Foi uma 
partida muito parelha e 
depois, na decisão por 
pênaltis, nosso time foi 
feliz”, acrescentou João 

Paulo, que exaltou uma 
das cobranças defendi-
das pelo goleiro Ciro.

“Futebol é assim, 
você ganha, você perde 
e nós tivemos a felici-
dade de ser campeão”, 
concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Após empate em 1 a 1, Droga Max venceu a Triângulo nos pênaltis

A 11ª etapa do Cir-
cuito Estadual de Tênis 
de Mato Grosso, o tor-
neio Casa Prado Open, 
será realizado, de 15 
a 19 de novembro, no 
Cuiabá Tênis Clube, 
em Cuiabá. E o período 
para efetuar inscrições 
está aberto até dia 11 
de novembro via site 
ou telefone da Federa-
ção Mato-grossense de 
Tênis (FMTT) ou pelo 
telefone do clube sede. 
Robson Nunes, Caio 
Marques, Mathaus 
Fellipe Spiering e Júlio 
Manoel Benegas são os 
líderes da principal ca-
tegoria, a 1ª Classe Pro-
fissional.

De acordo com o 
presidente da Federa-
ção Mato-grossense de 
Tênis, Rivaldo Barbo-
sa, o Circuito Estadual 
de Tênis de 2017 foi 
planejado com o total 
de 12 etapas. Segun-
do ele, são 11 fases 

abertas à participação 
de todos os tenistas e 
apenas a última etapa 
fechada. Então, confor-
me o regulamento, os 
tenistas somam pontos 
durante 11 torneios e 
só os oito maiores pon-
tuadores de cada cate-
goria garantem vaga e 
avançam para a 12ª e 
última etapa.

“A 11ª etapa será a 

última oportunidade 
para os tenistas con-
quistarem os pontos. 
Todos os pontos ad-
quiridos durante o 
ano são contabiliza-
dos e organizados no 
ranking estadual e será 
esse ranking que de-
finirá, quem serão os 
campeões estaduais de 
cada categoria do ano 
de 2017”, diz Barbosa.

Aconteceu no último 
final de semana, mais 
uma rodada da Copa 
Naza Deputado Satur-
nino Masson 2017.

No sábado, 28 pelo 
grupo A, TTC/AABB 
venceu o time de 
Nova Olímpia jogando 
pela categoria sub-13. 
Já pelo sub-15, Nova 

Olímpia levou a me-
lhor sobre o Real Tan-
gará, vencendo por 2 
a 1.

No domingo, 29, 
pelo grupo A do sub-
15, foi a vez de TTC 
e Real Tangará joga-
rem. No entanto, o 
TTC saiu com a vitória 
por W.O. No outro jogo 
da manhã de domingo, 
Califórnia/Esmeralda 
venceu o Esporte Clube 

União por 2 a 1, jogan-
do pelo grupo B tam-
bém da categoria sub-
15.

A competição tem 
apoio dos deputados 
Saturnino Masson, Ro-
gério Silva, Adilton Sa-
chetti, vereador Ademir 
Anibale e Secretaria 
Municipal de Esportes. 
Nesta edição, o vence-
dor levará para casa o 
troféu Hélio Luidy.

A Federação Mato-
grossense de Futebol 
e os clubes envolvi-
dos nas semifinais da 
Copa FMF definiram 
nesta segunda-feira, 
30, as datas dos pri-
meiros confrontos das 
semifinais da compe-
tição que dá ao vence-
dor uma vaga na Copa 

do Brasil 2018.
No sábado, 04, às 

19h, no estádio Gigan-
te do Norte, o Sinop re-
cebe o Cuiabá. O con-
fronto é uma reedição 
da final do estadual 
2017, onde o Cuiabá 
tornou-se campeão. Na 
campanha da primeira 
fase da competição, o 
Galo do Norte venceu 
o Dourado por 1x0.

No domingo, 05, às 

10h, o União recebe o 
Dom Bosco no estádio 
Luthero Lopes em Ron-
donópolis.  O embate 
entre os times é uma 
reedição da final da 
Copa FMF 2015, onde 
o Azulão da Colina 
levou vantagem sobre 
o Colorado. Os jogos 
de volta das semifi-
nais serão agendados 
durante os próximos 
dias.

>> Junior Martins
Assessoria

>>  Paulo César Desidério
Redação DS

>> Assessoria FMF

Diário da Serra

Cuiabá, Sinop e Sorriso lideram ranking

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
TERÇA-FEIRA - 31 DE OUTUBRO DE 2017


