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esportes
FRASE
“Quando vesti a camisa 
do Bayern pela primeira vez, 
senti que eu pertencia a 
um clube realmente grande”

Lewandowski

Equipe vôlei feminino

As equipes de vôlei 
feminino, categoria B, 
e basquete masculino, 
categoria A, do Colégio 
Isaac Newton (CIN), via-
jaram para Palmas (TO) 
onde irão representar 
Mato Grosso em uma das 
etapas nacionais dos Jo-
gos Escolares da Juventu-
de, organizados pelo Co-
mitê Olímpico do Brasil 
(COB).

Mato Grosso compe-
te de 11 a 15 de setem-
bro na Regional Verde, 
da qual também fazem 
parte mais oito Estados 
brasileiros – os sete da 
Região Norte, e o Distrito 
Federal. A delegação ma-
to-grossense é composta 
por 140 pessoas, com 13 
equipes de futsal, hande-
bol, vôlei e basquete.

Cada modalidade es-
portiva conta com duas 
equipes masculinas e 
outras duas femininas, 
divididas ainda por faixa 
etária. Atletas de 12 a 14 
anos, na categoria B e, de 

Vôlei e basquete de Mato Grosso 
disputam Brasileiro

JOGOS ESCOLARES

Sandra Carvalho / Assessoria

15 a 17 anos, competem 
pela categoria A. Todas 
as equipes foram cam-
peãs estaduais neste ano 
nos Jogos Escolares reali-
zados pela Secretaria de 
Estado de Cultura, Espor-
te e Lazer (Secel).

De 11 a 15 de setembro, 
Mato Grosso compete na 
Regional Verde, em que 
também fazem parte mais 
oito Estados brasileiros – 
os sete da Região Norte, e 
o Distrito Federal.

As equipes campeãs e 
vice-campeãs de cada Re-
gional são classificadas 
para a última etapa na-

cional dos Jogos Escolares 
da Juventude que será re-
alizada em novembro, na 
cidade de Blumenau (SC).

Outras três equipes 
mato-grossenses (de 
Cuiabá, Sorriso e Sinop) 
já garantiram vaga direta 
para a fase final na cida-
de catarinense por terem 
ficaram entre os cinco 
primeiros colocados na 
competição nacional no 
ano anterior.

30 anos campeão - Em 
agosto deste CIN sagrou-
se campeão pela 30ª vez 
os Jogos da Juventude, 
etapa estadual de 2019.

Os irmãos João Gabriel 
e Lara Gabriela Lemes, de 
Tangará da Serra, foram 
campeões da segunda eta-
pa do Circuito Estadual 
de Tênis de Mato Grosso 
(etapa interior), realizada 
em Sinop, entre os dias 5 
a 8 de setembro. Com 10 e 
13 anos, respectivamente, 
eles bateram os adversá-
rios e levaram o troféu de 

João e Lara são 
campeões do Estadual 
de Tênis, em Sinop

ETAPA INTERIOR

Foram campeões 
nas categorias 
10 anos Kids e 3ª 
Classe Feminino

Fabíola TormES / Redação DS

os irmãos João Gabriel e lara Gabriela lemes

campeão nas categorias 
10 anos Kids e 3ª Classe 
Feminino.

Já Débora Lemes, mãe 
dos jovens João e Lara, não 
subiu ao pódio nesta eta-
pa. Ela saiu nas semifinais. 
Mas, apesar disso, a tanga-
raense segue na terceira co-
locação do ranking estadu-
al de tênis feminino, pela 
1ª Classe Feminino. Na eta-
pa anterior, realizada em 
Cuiabá, a atleta foi a grande 
campeã da categoria.

Agora os tangaraen-
ses se preparam para 17ª 
Copa Sorpan de Tênis, um 
tradicional torneio que in-
tegra o Circuito Estadual 
de Tênis de Mato Grosso e 

que será realizado de 16 a 
22 de setembro.

As inscrições para o tor-
neio estão abertas, com 
vagas limitadas em 200 
para tenistas das catego-
rias Classes e com vagas 
ilimitadas às categorias 
infanto-juvenis e tennis 
kids.

A Copa Sorpan de Tê-
nis terá disputas em 16 
categorias, haverá trans-
missão online das parti-
das da quadra principal e 
todos os jogos transmiti-
dos contarão com arbitra-
gem. Haverá premiação de 
R$2000,00 à categoria de 
maior nível técnico, a 1ª 
Classe Profissional.


