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A LIREDEP visando inovar as competições de futebol na região, vai promover um
certame buscando a integração dos participantes no chamado futebol raiz. Para tanto,
vem aí a I Copa Regional Sabadeira. Serão jogos somente aos sábados, dia tradicional
para o encontro e do jogo de futebol, encontro com amigos e a famosa resenha.
Assim, neste sábado(11/05) foram realizados os jogos de volta da fase quartas
de final.
Pelo grupo 4, o Los Gatos recebeu o Mistura Fina. No jogo de ida, equilíbrio e
empate em 2 X 2. Neste jogo de volta vitória do Mistura Fina por 2 X 1. Com esse
resultado o Mistura Fina se classificou.
Pelo grupo 5, o Mocidade recebeu o Pinheiros. Como no jogo de ida, muito
equilíbrio e vitória do Pinheiros por 3 X 2. Com esse resultado o Mocidade se
classificou. Dudu e Ornelas do Mocidade e

do Pinheiros foram expulsos.

Pelo grupo 6, o Renascença recebeu o Gaza. No jogo de ida foi outro jogo de
equilíbrio e vitória do Renascença por 1 X 0. Neste jogo de volta vitória do
Renascença por 3 X 2. Com esse resultado o Renascença se classificou.
Pelo grupo 7, o Cosmo recebeu o Ajax. Outra partida de muito equilíbrio e
empate em 1 X 1. Com esse resultado o Cosmos se classificou.

Nas reuniões foi focado no aspecto disciplina, que é fundamental para um
campeonato de sucesso, vez que terão equipes voltadas para o jogo limpo e o respeito
as regras do jogo. Dentro do projeto da competição, a exigência principal é a
disciplina

e,

para

tanto,

as

equipes

participantes

estão

cientes

das

medidas

administrativas que serão tomadas, caso as regras regulamentares sejam violadas.

Os conceitos atuais de disciplina que estão vigorando nas competições promovidas
por outras entidades de administração não serão toleradas no I Campeonato Regional
Sabadeira, pois, se faz necessária mudanças radicais para que as partidas de futebol
sejam acompanhadas pelos apreciadores da técnica e da disciplina.

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

