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13/12/2021 – NESTA SEXTA FEIRA E DOMINGO FORAM REALIZADOS OS 

JOGOS DE ENCERRAMENTO DA FASE CLASSIFICATORIA DA I COPA CAMPINAS 

DE FUTEBOL FEMININO. É O RESGATE DA MODALIDADE EM CAMPINAS  

A LIREDEP está coordenar o I Campeonato Campineiro de Futebol Feminino.  É 

mais um desafio para fazer renascer a modalidade na cidade e região.  

A diretoria da LIREDEP, sempre voltada para o respeito ás pessoas que fazem 

o futebol não profissional de Campinas e Região, não poderia, em hipótese alguma, 

deixar de abrir espaço para o renascimento das competições voltadas as mulheres que 

com sensibilidade impulsionam o ente humano a grandes conquistas. Este é o momento. 

 

Assim, nesta sexta feira(10/12) e no domingo(12/12) foram realizados os jogos 

de encerramento da fase classificatória. São cinco equipes, as pioneiras para a 

concretização de sonhos em realidade buscando o título, dentro das regras e 

regulamento, os quais nortearão os rumos da competição 

Nesta sexta feira, no Estadio Moises Lucarelli, jogaram U São Jose X 

Athletico U Amarais. Empate em 1 X 1.  

No domingo, jogaram F F C X U São Jose. Vitoria do F F C por 3 X 0. 

Com esses dois jogos, a fase classificatória foi concluída. 

A fase semi final será realizada no inicio de janeiro/22. 

Este será mais um campeonato de sucesso, vez que terão equipes voltadas para 

o jogo limpo e a disciplina. Vale a pena prestigiar as guerreiras do futebol feminino. 

 

       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. Recomenda-se a leitura 

detalhada do regulamento para evitar dissabores. 



      Os conceitos atuais de disciplina que estão vigorando nas competições 

promovidas por outras entidades de administração não serão toleradas na Copa 

Cidinho, pois, se faz necessária mudanças radicais para que as partidas de futebol 

sejam acompanhadas pelos apreciadores da técnica e da disciplina. 

A I Copa Campinas de Futebol Feminino é uma competição que envolve as 

equipes de futebol da modalidade na região, na busca da reintegração de atletas 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.  

 

  Veja a tabela 

  Confira a classificação 

  Saiba os artilheiras  

  Consulte o regulamento  

http://www.liredep.com.br/2021/fem/tab.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/fem/clas.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/fem/art.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/fem/reg.pdf

