LIGA REGIONAL DESPORTIVA PAULISTA
NOTICIAS

10/06/2019 – NESTE DOMINGO(09/06) SERA CONHECIDO
CAMPEÃO DA XX COPA METROPOLITANA DE FUTEBOL - 2019

O

GRANDE

Liredep, mais uma vez, como já se tornou a entidade de credibilidade na
organização das competições que promove, na certeza do cumprimento das normas
regulamentares e respeito á legislação desportiva, sem malabarismos, tendo ainda o
apoio das empresas e associações de arbitragem reforçando a busca da excelência,
para a realização de mais uma edição da mais aguardada competição de futebol não
profissional da Região Metropolitana de Campinas. É a XX Copa Metropolitana de
Futebol, categoria adulta, competição que envolve as maiores equipes de futebol da
região na busca do título que vai demonstrar a capacidade técnica e disciplinar para
o reconhecimento e respeito de todos que participam da competição, tornando-se
referência no cenário futebolístico da região. A certeza da credibilidade da
competição são os 20(vinte) anos ininterruptos no cenário desportivo da região.
Assim, neste domingo(09/06) foi realizado o jogo que definiu o campeão da
Estavam buscando o almejado título, de um lado, o UDV Picerno, de Sumare que,
pela segunda vez participa da competição, sendo que no ano passado foi vice campeão,
e trabalho sério chega novamente a uma final com o maior pontuação, melhor ataque,
defesa menos vazada e com o artilheiro da competição. De outro lado o S C São
Fernando, de Santa Barbara Doeste, com uma equipe experiente e de alto nível
técnico, sendo a única equipe invicta e não teve nenhum jogador expulso na competição,
demonstrando também o estágio de disciplina da equipe. São números que demonstram a
capacidade técnica das equipes. A Secretaria de Esportes de Sumare prontamente se
colocou a disposição para que novamente a grande final tivesse todas as condições para
o transcorrer da partida para que os artistas do espetáculo pudessem desfilar suas
habilidades e premiaram os presentes com belo espetáculo de futebol.
Esta partida estava sendo aguardada com muito interesse por todos os amantes
do futebol não profissional de toda a região e grande público tomou as dependências do
estádio, ocupadas pelos apreciadores do futebol bem jogado.
No jogo como era previsto, as equipes bem distribuídas em campo, faziam um
jogo de muito estudo procurando não dar chance ao adversário. Porem, na primeira
oportunidade, em ataque bem articulado o artilheiro Tanque fez 1 X 0 para o São
Fernando, fazendo a alegria de sua grande torcida ali presente. No segundo tempo o
UDV acertou suas linhas e conseguiu o empate com Arabia. As equipes ficaram
precavidas e aguardaram o apito final no empate de 1 X 1. Rafael, atleta e Toicinho,
dirigente, ambos do UDV Picerno, foram expulsos.

Com esse o campeão seria conhecido através de cobranças de tiros livres da
marca do pênalti. Neste quesito o UDV foi mais feliz e fechou em 5 X 3, sagrando-se
campeão. Após o jogo as equipes foram agraciadas com troféus e os atletas e
dirigentes receberam medalhas alusivas á conquista. Presença do vice prefeito de
Sumare, secretário de esportes, vereadores dirigentes de equipes, que elogiaram a
postura das equipes e das torcidas.
As reuniões visando a competição mostrou a integração entre os dirigentes
para o perfeito entrosamento visando o transcorrer da competição e as conversações
sobre as normas regulamentares que irão gerir o campeonato, quer de ordem técnica,
disciplinar e financeira teve a ampla participação de todos para não pairar qualquer
dúvida a ser alegada posteriormente, especialmente a parte disciplinar, vez que este
item é ponto altamente considerado para a participação. Assim, vai ser um sucesso a
competição.
A Copa Metropolitana de Futebol, é uma competição que envolve as maiores
equipes de futebol da região, na busca do título que vai demonstrar a capacidade
técnica e disciplinar para o reconhecimento e respeito de todos que participam da
competição. Evidentemente, a disciplina é o requisito maior para atingir o objetivo da
competição, visando a completa realização do ente humano na conquista da plenitude
de sua cidadania.
Abaixo o resumo técnico da partida:
09/jun

local
10:00 E M Ver Jose Pereira
Gols:
Arbitro: Marco Mello
Expulsão

mandante
UDV Picerno
*
Arabia

01

Rafael(atleta)
Toicinho(dirigente)
* UDV venceu na cobrança de tiros livres por 5 X 3, sagrando-se campeão

Veja a tabela
Confira a classificação
Saiba os artilheiros
Consulte o regulamento

voltar

X

01

visitante
S C São Fernando
Tanque

