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Copa Novos Talentos
categorias infantil e infanto-juvenil

POVO
Domingo, 14 de Outubro de 2007

A Liga Rio Futsal, está com inscrições abertas para a
competição, nas categorias subs-15 e 17 (infantil e infantojuvenil). As inscrições pode ser feitas até o dia 15/10/2007, na
sede da entidade, na Rua José Domingos 107, Abolição, pelo
responsável ou representante. Mais informações podem ser
obtidas pelo tel: 3272-7058, no horário comercial.
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-

CAMPEONATO ESTADUAL

Vasco luta pela liderança da sub-20
Seis clubes disputam competição e novas surpresas podem ocorrer entre os quatro primeiros
DIVULGAÇÃO

FUTSAL TOTAL & CIA
JOSÉ FERREIRA DE PAIVA

Vasco sub-20, liderou a competição totalmente no primeiro turno e retorna ao segundo turno, sentindo o crescimento de outras equipes

O

Campeonato Estadual
sub-20 tem seis participantes, o Macaé, Vasco, Cabo Frio, Canto do Rio e
América. O Vasco, terminou o
1º turno na liderança do
Campeonato Estadual da FFSERJ vencendo 4 jogos e com
apenas uma derrota para o
Macaé. No returno em 3 jogos
a equipe venceu o América,
perdeu para o Macaé e Cabo
Frio, caindo na classificação.
A classificação atual do
Campeonato Estadual sub-20

é a seguinte: 1º Mxacaé, 2º
Grajaú, 3º Vasco, 4ºCabo Frio,
5º Canto do Rio, 6º América
De acordo com o supervisor Luiz Cesar Corrêa (Lula), "convém ressaltar que
apesar de ser um projeto de
longo prazo a equipe está
tendo bons resultados
neste campeonato, mesmo
com um elenco muito novo
(tem 8 atletas de 1º ano e 3
atletas de 2º ano), fato que
provoca algumas inseguranças emocionais que as

vezes prejudicam o seu desempenho nas partidas".
A comissão técnica é composta por Lula (Calamares) Supervisor, Marco Avelar Técnico, Fagner - auxiliar técnico, Purific - Treinador de
goleiros, Bruno Aguiar Preparador Físico, Danilo
Mattos - Fisiologista, Fisioterapeuta - Roberto Oliveira, Estagiário - William Lima,
Roupeiro - Marquinhos, Massagista - Carlão. Os jogadores
são Goleiros: Waldyr, Juca e

Thiago, Fixos: Giordano, Ricardo e Vitinho, Alas: Felippe,
Josué, Azeitona, Luiz Felipe,
Murillo, Romilson Jr e Wallace, Pivôs: Paulão e Tuca.
Lula acredita que as próximas rodadas são fundamentais para o Vasco retomar a
liderança. "Faremos o possíível e impossível para que isso
venha a acontecer, se nosso
2º turno for primoroso é
porque temos condições técnicas de reverter essa adversidade", destaca Lula.
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Treinador Moisés Mattos e a nova equipe do Jacarepaguá, que
espera fazer as finais da categoria contra fortes adversários

Jacarepaguá renova e
aposta no feminino
Jacarepaguá Tênis
Clube (JTC), acredita
no potencial da categoria feminino da Liga
Rio Futsal. Mais uma
vez o treinador da categoria
feminino,
Moisés Mattos, monta
equipe com atletas novas e experientes e fez
com que o (JTC),
tomasse um novo rumo dentro da competição.
Após ser campeão da
Copa José Carlos Araujo
tendo como artilheira a
atleta Monica, o JTC espera se classificar para o
quadrangular final do
campeonato estadual
2007 da rio futsal. Neste
Campeonato já está
mostrando a sua força,
dificultando os jogos
contra fortes adver-

sários, sempre com bons
resultados.
Para o treinador
Moisés Mattos, o segredo de sua equipe está na
busca de novos valores
ou aperfeiçoar os antigos , evitando longos
elencos as vezes sem
nenhuma condição técnica. "Nosso elenco é reduzido, mas acredito nas
minhas atletas e no potencial técnico de cada
uma, o grupo suas atletas que tem uma média
de idade de 19 anos.
Outro ponto favorável
a excelente campanha é
o apoio que a diretoria
do clube dá ao feminino.
Moisés Mattos conta
com o apoio de Íris
Portela Marques e Antonio Alves (Grilo) e do diretor de esportes Tal.

Botafogo e Fluminense
na disputa pelo título
A última fase dos Campeonatos Estaduais Infantil e
Juvenil começa a ser disputada no próximo dia 20 de
outubro. Nessa fase serão
dois grupos de 4 e somente
dois times farão a final.
Quem também está muito feliz com a classificação é o
treinador Marcos Lourenço,
que fez a melhor campanha
do seu grupo, ficando com
35 pontos.
"A competição permite
muitas idas e vindas, entretanto, quando começa as fases classificatórias, só se mantém quem desde o início, desenvolveu um bom trabalho",
diz Marcos Lourenço.
O Fluminense também está
comemorando os resultados.
O clube fez fez boa campanha
nas duas categorias. De acordo com o treinador Marcelo
Veiga do infantil "cumprimos
a melhor campanha da competição, também se classifi-

cou com quatro rodadas de
antecedência para a fase final", diz ele.
A classificação atual do infantil é a seguinte: Grupo A, 1º
Fluminense,2º Vasco,3ºAmérica, 4º Olaria, 5º Boavista-Artsul. O Grupo B tem a seguinte
classificação: 1º Botafogo, 2º
Nova Iguaçu, 3º Flamengo, 4º
Madureira, 5º Volta Redonda.
Na categoria juvenil, Grupo A,
1º Fluminense, 2º Vasco, 3º
Boavista-Artsul, 4º Olaria, 5º
Friburguense. No grupo B, 1º
Flamengo, 2º Madureira, 3º
Botafogo, 4º Goitacaz5º
Cabofriense.
No juvenil o treinador
Amilton Oliveira salienta
que" já estava classificado
para a fase final da competição com quatro rodadas
de antecedência, tem a melhor campanha da competição. A equipe perdeu apenas duas das 26 partidas disputadas até agora.

Sub-15 e Sub-17 fim do
primeiro turno

O

primeiro turno do Campeonato Estadual de Futsal das categorias sub-15 e sub-17, encerrou.
Até o presente momento, parece haver uma indefinição sobre quais as equipes que devem disputar
o título da competição. Na sub-15, temos a seguinte
classificação: grupo A: 1) Mangueira - 15, 2) Portuguesa - 15, 3) Vasco - 13, 4) Tio Sam - 9, 5) Piedade - 5, 6)
Drogaria do Povo - 3, 7) Bangu - 1. No grupo B: 1) Fluminense - 13, 2) Flamengo - 11, 3) Canto do Rio - 9, 4)
Magnólia - 9, 5) Nilopolitano - 7, 6) IBC -6, 7) Cabo Frio 3. Vale destacar o equilíbrio dessa categoria, os resultados demonstram que Mangueira, Portuguesa e Vasco, podem chegar as finais, dependendo dos resultados obtidos, na segunda fase. No outro grupo, o
Nilopolitano dá um susto no Tricolor e perde para o
último colocado, Cabo Frio. O grande destaque é o trabalho desenvolvido na equipe da Mangueira.
A categoria sub-17, tudo indica que será quente essa segunda fase da competição, no grupo A: 1) Vasco 15, 2) Bangu - 12, 3) Portuguesa -11, 4) Tio Sam - 10, 5)
Piedade - 7, 6) Mangueira - 6, 7) Drogaria do Povo - 0. E
no grupo B: 1) Nilopolitano -15, 2) Fluminense - 15, 3)
Flamengo - 12, 4) Canto do Rio -10, 5) Magnólia - 6, 6)
IBC - 3, 7) Cabo Frio -1. Tomando como base o Carioca,
a Mangueira, pouco evoluiu na categoria, entretanto
quem faz uma excelente campanha é o Bangu, que está
dizendo a que veio, embora no campeonato anterior
seu desempenho tenha sido pífio. Quem pode surpreender é o Flamengo, com o time reforçado-, que
não teve um desempenho satisfatório em certames anteriores, apesar da longa tradição dos rubro-negros,
formarem boas equipes nas duas categorias. Os artilheiros são Matheus do Flamengo com 13 gols na sub15 e Alex do Fluminense com 19 gols na sub-17.

Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira de
Futsal, venceu a Argentina
em Desafio Internacional realizado ontem na cidade de
Brasília pelo placar de 3 a 1.
O time brasileiro que encontrou certa dificuldade
de fazer os gols em virtude
da cerrada marcação dos
argentinos, mas aos poucos
com a habilidade natural
dos jogadores e jogadas ensaiadas, obteve um resultado feliz, já que essa partida
foi um preparatório para a
disputa do Grand Prix de
Futsal. Os gols foram marcados por Waldin, Leco e
William. Ao fim da primeira
etapa, a insatisfação do técnico PC de Oliveira era
clara. "Nosso ataque não
funciona e alguns jogadores
estão muito abaixo do
rendimento. Estamos com
um aproveitamento de
chute muito ruim, temos
que melhorar, reclamou o
técnico PC de Oliveira.

Liga Intercolegial
Botafogo, quer passar a finalíssima de olho no título de Campeão Estadual

Os alunos do Colégio
Liessem, de Botafogo,
foram
os
grandes
campeões tanto na categoria infantil quanto Infanto
da Liga Intercolegial de Futsal. A competição acontece
desde 2003, contou com a
participação de 16 equipes
formadas por alunos de
colégios cariocas. Na
primeira, vitória de 5 a 2 sobre a equipe do Colégio
Cruzeiro, Já o time de Infanto fez uma final mais equili-

brada: 2 a 0 na Escola Parque. Além de levar os
troféus, a escola ainda teve
seus
alunos
eleitos
destaques da competição.
Maurício Adoni, foi o artilheiro da categoria infantil e
ainda faturou o prêmio de
melhor jogador da final. No
infanto, o destaque foi Leon
Politi, que foi escolhido como o melhor goleiro da competição. Essas mesmas
equipes, foram vicecampeões do Intercolegial
Sul-Americano, em Buenos
Aires, no início do ano. Para
o técnico e professor Lúcio
Malka o segredo do time está
na entrega dos jogadores.

Lula recebe Falcão
O ala Falcão, da Seleção Brasileira de Futsal
e o presidente Lula se encontraram na cerimônia
de lançamento do Programa Social: Direitos de
Cidadania - Criança e Adolescente, realizado no Uni
Circo, que está instalado
no Parque Dona Sarah Kubitschek, em Brasília
(DF). O presidente Lula
disse para Falcão; "Você é
um fenômeno, queria
muito te conhecer, pois
sou um fã, quando você
estiver em quadra, pode
ter certeza que, se eu tiver oportunidade, estarei
vendo o jogo na tv". O
presidente e Falcão
chegaram a fazer uma linha de passe. O presidente
lembrou quando jogava
futebol de salão de forma
amadora, nos anos 70.

