LIGA REGIONAL DESPORTIVA PAULISTA
NOTICIAS

15/03/2022 – NESTE DOMINGO(13/03) FOI DEFINIDO O TITULO DA I COPA
CAMPINAS DE FUTEBOL FEMININO. F F C x ATHLEICO FIZERAM A PARTIDA
DECISIVA. 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, neste domingo(13/03) foi realizado o jogo que definiu a equipe campeã.
Tendo como palco a P E Carlos Amarildo Viola, F F C X Athletico U Amarais
fizeram a grande final. A partida era aguarda com expectativa pois as finalistas
fizeram uma campanha irrepreensível na parte técnica, apresentando padrão de jogo e
atletas habilidosas no trato da bola. Pela campanha de ambas as equipes não havia
favorita, sendo certo que foi uma partida extremamente equilibrada.
E o jogo foi realmente o esperado. Boa técnica e equilíbrio, mas, já no inicio o
Athletico fez 1 X 0 com Gabriela. O F F C não se desesperou e buscou o empate, o
que conseguiu com Talia. De imediato o Athetico fez 2 X 1, com Rafaela, resultado do
primeiro tempo. No segundo tempo o panorama não mudou, continuando o equilíbrio,
quando novamente Talia empatou o jogo em 2 X 2, sendo este o resultado da partida.
Por definição do regulamento, em havendo empate no tempo regulamentar de jogo, para
ser conhecida a equipe vencedora a partida foi definida através de cobrança de tiros
livres da marca do ponto penal. Neste quesito, o Athletico foi mais eficiente e venceu
por 4 X 3, sangrando-se campeão da competição.
Após a decisão, os clubes finalistas foram agraciados com troféus e as atletas
receberam medalhas alusivas a conquista.

Tambem as equipes e o bom publico presente fizeram tudo para engrandecer
esta

final,

justificando

a

semana

consagrada

ao

Dia

Internacional

da

Mulher(comemorado em 08/03).
Ainda, a ressaltar que todas as equipes que participaram da competição
merecem os mais respeitosos cumprimentos de toda comunidade desportiva de Campinas
pois, venceram obstáculos de toda ordem e marcaram a história do futebol de Campinas
na modalidade. Certamente, a II Copa Campinas de Futebol Feminino será ainda um
sucesso maior.
Este é mais um campeonato de sucesso, vez que têm 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

