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Deu Hornets! A 
equipe do Norte do 
estado vence o Ron-
donópolis Hawks por 
27 a 07 e fica com o 
título da Conferência 
Centro Oeste de Fute-
bol Americano. Com 
a vitória, o Hornets 
garante o acesso à eli-
te da modalidade em 
2018. O jogo foi reali-
zado no último sába-
do, no estádio Egídio 
Preima, em Sorriso.

Além do título e 
acesso, a vitória dian-
te do Hawks manteve 
a boa fase e invenci-
bilidade da equipe no 
ano, são 11 jogos sem 
saber o que é derrota.

O Sorriso Hornets 
passa a ser o repre-
sentante do estado 
na Liga Nacional, e 
na semifinal encara 
o Rio Preto Weilers. 
A vaga para final será 

decidida em partida 
única, no dia 18 ou de 
19 de novembro. Por 
ter a melhor campa-
nha, Hornets decide 
em casa.

O ano de 2017 tem 
sido espetacular para 
a equipe do Sorriso 
Hornets. A equipe do 
nortão. No primeiro 
semestre, o Sorriso 
Hornets foi campeão 

mato-grossense de 
maneira invicta, ao 
derrotar o time do 
Sinop Coyotes na de-
cisão, com direito as 
arquibancadas com-
pletamente lotadas 
do Estádio Egídio José 
Preima. Título este, 
que deu a vaga para 
que o time pudesse 
disputar a Liga Na-
cional.
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Diário da Serra

Equipe venceu o Rondonópolis Hawks na decisão

JUTS

Jogos Universitários de Tangará terão início em novembro

Brasileirão 2017
Classificação Secretaria abre inscrições para 

1ª Copa Clube do Coração

FUTEBOL SOCIETY

A Secretaria Muni-
cipal de Esportes de 
Tangará da Serra reali-
zará na segunda quin-
zena deste mês mais 
uma edição dos Jogos 
Universitários de Tan-
gará da Serra (Juts). Os 
jogos movimentarão as 
modalidades do futsal 
masculino e feminino, 
voleibol masculino e 
feminino, atletismo, fu-
tebol society, truco, tru-
co misto e sinuca mista 
com a participação de 
acadêmicos das insti-
tuições que oferecem o 
ensino superior no mu-
nicípio.

De acordo com o se-

cretário municipal de 
esportes, Wellington 
Bezerra, a competição 
visa movimentar o es-
porte também no setor 
universitário.

“A secretaria fazendo 
jus à democratização 
das ações esportivas, 
também irá organizar 
os jogos universitários 
de Tangará da Serra, 
onde os centros acadê-
micos da nossa cidade 
terão a oportunidade de 
participar”, afirmou, ao 
destacar que diversas 
equipes manifestaram 
interesse em disputar os 
jogos.

“É uma competição 
bastante interessante 
porque vai fazer com 
que essas pessoas pos-

sam até, de certa forma, 
desestressar de seu dia a 
dia de estudos. Acredito 
que será uma competi-
ção que a população ao 
prestigiar, vai ver muitos 
talentos e a secretaria de 
esportes vai disponibili-
zar para que eles possam 
se exercitar durante es-
ses jogos”, complementa.

As partidas acontece-
rão aos finais de semana, 
aproveitando o tempo 
livre dos estudantes/atle-
tas.

“Nós temos o período 
aí que se avizinha para 
o final das aulas e é o 
momento ideal, já que 
todos estão concentra-
dos para a finalização 
desses estudos, também 
utilizar o esporte como 

válvula de escape e fi-
nalizando também as 
ações da secretaria nes-

se ano, que foi bastan-
te produtivo e graças a 
Deus tudo ocorreu den-

tro daquilo que a gente 
tinha planejado”, con-
cluiu Bezerra.
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Tabela será concluída até a próxima semana

A Secretaria Muni-
cipal de Esportes abriu 
inscrições para a Primei-
ra Copa Clube do Cora-
ção de Futebol Society. 
Os interessados devem 

retirar a ficha na Vila 
Olímpica Rei Pelé até 14 
de novembro e formar 
equipes com torcedores 
dos principais times do 
país. A taxa de inscri-
ção é uma cesta básica 
no valor de R$ 100,00. 
Campeão e vice recebe-

rão troféu e medalha.
Maiores informações 

podem ser obtidas atra-
vés dos telefones 3326-
1000 ou 99966-8029. As 
categorias em disputa 
serão o aberto e acima 
de 45 anos, com ano 
base (1972).
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