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Cursos de formação e
aprimoramento

POVO
Domingo, 28 de Outubro de 2007

A Liga Rio Futsal está com inscrições abertas para os cursos de
arbitragem e treinador. Os cursos destinam-se a pessoas com no
mínimo segundo grau completo, embora sejam preferencialmente
uma opção para universitários. São realizados na sede da
entidade, na Rua José Domingues, 106, Encantado. Mais
informações podem ser obtidas pelo tel: 3272.7058
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-

COPA DA UEFA

Brasileiros disputarão final da competição
Kairat Almaty, Dínamo Moscou, Viz-Sinara e El Pozzo Murcia

T

rês equipes da antiga
União Soviética e
uma espanhola disputam a partir do sorteio
em fevereiro duas vagas
para finalíssima da competição, em abril. Somente
a equipe do Viz- Sinara não
tem brasileiros em seu
elenco, nas outras três
equipes a presença de jogadores brasileiros e cariocas é evidente.
O Kairat Almaty é do
Casaquistão, país que tem
no boxe seu principal esporte. Em quatro anos o
Kairat é tetracampeão da
liga local e chegou a duas
semi-finais da Copa da Uefa. Os brasileiros que compõe o grupo são: Gustavo e
Marcinho goleiros, Etienne,
Cacau, Picapau, Emerson,
Jader, Rafael, o treinador
Alécio e o preparador físico do Felipe Conde, que foi
do Teresópolis.
O Dínamo conta com os
brasucas,Tatu,Kelson,
Pele, Henrique, Joan e Siri-

lo e Edu, que atuou como
fixo do Teres[opolis, no
Campeonato Carioca.
No espanhol, El Pozo
jogam os brasileiros, o
Vinicius,Wilder,Mauricio,V
inicius Bacaro,Ciço.
O goleiro Gustavo do
Kairat, que já jogou em
grandes equipes do Brasil
como ACBF e Ulbra-RS,
agora está colecionando títulos fora do seu país. Ele
comentou a classificação
da equipe.
Realmente estamos
muito felizes por essa classificação, sabíamos que
podíamos e lutamos para
conseguir e aí está o resultado".O ala Cacau comenta
a decisão:" Estamos esperando ginásio cheio, já
que o povo do Cazaquistão gosta muito de futsal e apoiará nossa equipe
até o final da competição,
ser campe’ao europeu,
certamente ajudará o país,
e sua população, junto aos
outros países".
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JOSÉ FERREIRA DE PAIVA

Tobias fará palestras
Jogadores Tatu e Kelson comemorando a classificação do Dínamo de
Moscou e o time do Kairat Almaty do Casaquistão
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Fluminense e Vasco na
liderança da OPG

Foto: Divulgação

Braz de Pina de formador de novos valores, a disputar competições
visando conquistar títulos e revelar talentos para grandes clubes.

Braz de Pina Country
retorna às quadras
Após um longo período de inatividade, o Braz
de Pina, grande força da
Leopoldina, desponta no
Campeonato da Rio Futsal apresentando uma estrutura sólida e com atletas de alto nível e por isso
mesmo vem fazendo uma
campanha digna de elogios e com atletas que
começam a despontar no
futsal do Rio de Janeiro.
Com Paulo Cesar exClube dos 500 e ex-Ascaer
com grande bagagem e
sendo um treinador
campeoníssimo vem dando sua colaboração e experiência para o êxito do
clube nas categorias,
subs-9, 11, 13.
A Diretoria do clube
tendo a frente o Presidente Jordan Ciodaro trata seus co-irmãos de

FUTSAL TOTAL & CIA

maneira educada e
respeitando a todos que
lá chegam com dignidade
e apreço. O presidente
afirma que o Braz de
Pina, já ajudou a formar
diversas gerações de jogadores, que hoje atuam
no salão e campo em
grandes clubes.
"Nossa missão sempre
foi dar a primeira oportunidade, somos o estágio
inicial da carreira do futuro jogador, que evoluiu
tecnicamente e busca
novos horizontes nos
grandes clubes da
cidade", destaca Ciodaro.
Ele destaca também a
participação de colaboradores incansáveis como a Michelle e o grande
Edinho, que apoiám o
clube em todas as atividades esportivas.

O Torneio Otávio Pinto
Guimarães(OPG), para juniores avança e dois times
estão na liderança, Fluminense e Vasco e a competição está na terceira rodada do returno. A classificação atual é a seguinte:
Grupo A- 1)Flamengo-15p,
2)SãoCristovão-10p,
3)Cabofriense-7p, 4)Estácio
de Sá-6p, 5)Nova Iguaçu-8p,
6)Villa Rio-1p; Grupo B- 1)
Vasco- 16p, 2) CFZ- 9p, 3)
Bangu-8p, 4) Volta Redonda8p, 5)Tigres-5p, 6)América2p; Grupo C- 1)Fluminense16p, 2) Friburguense-10p,

3)Madureira-10p, 4) Portuguesa-6p, 5) Castelo-5p, 6)
Profute 5p; Grupo D1)Botafogo-14p, 2) Americano-12p, 3) Sendas- 11p, 4)
Evereste-7p, 5) Artsul-5p, 6)
Boavista-1p.
O Fluminense e o Vasco
assumem a dianteira na liderança. Para o treinador
vascaíno Toninho Barroso,
"a competição é muito difícil
de bom nível técnico e surpresas podem ocorrer,
porque apesar de estarmos
liderando, até o momento
não ganhamos nada", destaca Toninho.

Vasco e Fluminense lideram a competição e esperam partidas muito
disputadas, pois têm adversários de excelente nível técnico

A

pós encerrar a sua carreira como bicampeão
mundial e diversos títulos nacionais e internacionais, o ala Manoel Tobias, que deixou as
quadras este ano e fará no dia 23 de dezembro no Rio de
Janeiro seu jogo de despedida, pretende a exemplo do
ex-jogador Oscar do basquete e o técnico da Seleção
Brasileira de Voley, Bernadinho a se dedicar a fazer
palestras motivacionais em empresas, universidades e
equipes esportistas. Tobias, certamente tem uma rica
experiência e deverá transmitir não só os ideais de
sucesso que o levaram a uma trajetória vitoriosa, assim
como todo seu profissionalismo na prática do esporte,
muitas vezes em ambientes hostis. Suas relações com
outros jogadores, técnicos e dirigentes, muitos de
caráter duvidoso. Ele pretende também se dedicar a formar novos valores e no futuro ser treinador, mas inicialmente quer aproveitar toda sua bagagem de conhecimento e passar para outras pessoas informações,
necessárias ao bom desenvolvimento das relações cotidianas. Além disso, estuda licenciar a sua grife de escolinhas para todo Brasil, que deverá ter metodologia de
treinamento elaborada pelo treinador Milton Ziller (Miltinho).
Feminino
A Seleção Brasileira feminina de futsal se apresentou em Jaraguá do Sul (SC),
se preparando para a disputa do 2º Campeonato SulAmericano Feminino, que
será realizado em Guayaquil, no Equador, entre os
dias 5 e 12 de novembro.
Catorze jogadoras foram
convocadas pelo técnico
Marcos Sorato, o Pipoca.
"Como o período de preparação é curto vamos dar
prioridade aos trabalhos
com bola e táticos", destacou o treinador.
Escolinha
O Professor Ricardo
Lopes está coordenando a
Escolinha de Futsal do Condomínio "Blue One", na Barra da Tijuca, nas categorias
Mamadeira, Chupetinha,
Fraldinha e Pré-Mirim (4 aos
11 anos). As aulas são 2ª e 4ª
feira, 18h. Ele informa, que
o destaque é o aluno Hugo
com 3 anos e meio, que tem
muito futuro. Mais informações pelo tel: 8806.7628
Cursos
A Federação de Futebol
do Estado do Rio de Janeiro
informa que estarão abertas a partir de 16 de outubro de 2007 as inscrições
para o Curso de Capacitação de Árbitros da FERJ.
O Curso tem duração de
onze meses, com aulas
teóricas presenciais, realizadas 3ª e 5ª feiras e sábados, perfazendo um total de
80 horas/aulas, além de estágio prático. As vagas são
limitadas em 60 (sessenta).
Para maiores informações
sobre o curso de Capacitação de Árbitros da FERJ
deixamos a disposição o
telefone para contato 212254-3920
Transferência
Devido as fortes chuvas
que ocorreram no decorrer
dessa semana, a vice-presidência técnica da Federação de Futebol de Salão
do Rio de Janeiro, trans-

feriu para o dia 30/10/2007,
no ginásio Poliesportivo de
Macaé, as seguintes partidas: Sub-20, 18 h e 30 min. Macaé Sports x C.E. de
Cabo Frio; Adulto, 10 min.
após - Macaé Sports X AD
Drogaria do Povo
Arbitragem
O Campeonato Municipal de Cabo Frio, organizado pela Liga de Futsal de
Cabo Frio, não está acontecendo, pois os árbitros que
até agora não receberam a
subvenção da entidade, estão parados sem apitar nenhuma partida. Segundo
fontes, tudo ocorreu
porque essa verba que é
oriunda da prefeitura, depende de votação da Câmara dos Vereadores, o
que não ocorreu até o presente momento. Faltam
dois meses para o ano
encerrar e o campeonato
tem que ser completado em
2007, para não se transformar numa Copa Verão.
Artilharia
Esses jogadores são os
artilheiros dos campeonatos da Liga Rio Futsal.
Chupetinha- Gabriel Nascimento (Bonsucesso-30
gols), Sub-9, Gabriel Fernandes
(Robmar,
21gols),Sub-11,Yuri Herculano da Silva, Sub-13, Rafael
Eneas (Vila Isabel, 38gols),
Sub-15, Leonam Rodrigues
(Apollo 12, 16 gols), Sub-17,
Rodrigo Laureano (Cocotá/Humanitas, 21gols),
Sub-20, Diogo dos Santos
(Bonsucesso, 12gols), Adulto, Clóvis Nascimento
(Peçantunes,19gols), Veterano Leandro Siqueira
(Ando-rinha, 13 gols). Copa
Novos Talentos: Sub-9, Thiago dos Santos (Caxiense,
26 gols), Sub-11, Everton
Araújo (Braz de Pina, 27
gols), Sub-13 Thiago Silva
(Nacional, 33 gols), Syub-15
Caio de Souza (Cuzeiro do
Sul, 27 gols), Feminino- Ana
Paula Gomes Nunes (Securitários, 19 gols).

