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10/06/2019 – NESTE SABADO(08/06) FOI CONHECIDO O CAMPEÃO DO I 

CAMPEONATO REGIONAL SABADEIRA - 2019  

 

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(08/06), ás 15:00 horas, na P E Argemiro Roque, após 

vencerem grandes adversários nas fases anteriores, Renascença e Mistura Fina 

fizeram a grande final. O Renascença tinha a maior pontuação, melhor ataque e 

melhor defesa da competição. Todavia, o Mistura Fina cresceu muito da fase de ida e 

volta.  

Como é de conhecimento, nesta partida final não havia vantagem para esta ou 

aquela equipe. Em havendo empate no tempo regulamentar, o campeão será conhecido 

através de cobranças de tiros livres da marca do penalti.  

Todavia, no tempo regulamentar, após empate de 0 X 0 no primeiro tempo, na 

fase final, o Mistura Fina conseguiu fazer 1 X 0, dando números finais ao jogo, 

conquistando o troféu de primeiro campeão do Campeonato Regional Sabadeira.   

Após conhecido o resultado, as equipes finalistas, bem como, dirigentes e 

atletas foram agraciados com troféus e medalhas alusivas á conquista.  

Foi uma tarde de espetáculo, alegria e congraçamento numa demonstração de 

que, querendo e trabalhando com seriedade, é possível construir algo positivo. 

 

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. 
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