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29/11/2021 – NESTE SABADO(21/11) FORAM REALIZADOs OS JOGOS DA 

FASE QUARTAS DE FINAL DO III CAMPEONATO REGIONAL SUB 24 - 2021  

A LIREDEP irá mais uma vez, inovar na maneira de projetar o futebol não 

profissional de Campinas e região. Visando a renovação de atletas para integrar os 

clubes em competições de alto nível, busca-se dar aos novos talentos a bagagem 

necessária para suprir a proximidade de vacância de atletas que por anos seguidos 

foram referencias no futebol da região e, por uma evolução dos tempos, estarão 

caminhando para o afastamento de competições que exigem muito da preparação 

física que com o tempo vai dando espaço para os jovens que estão chegando. 

A diretoria da LIREDEP, sempre voltada para o respeito aos homens que fazem o 

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

deixar de sair na frente para manter o nível das competições, dando espaço para a 

formação desta nova geração de atletas. 

Enfim, uma competição para manter o nível técnico das equipes da região 

renovando novos talentos.  

Assim, neste sábado(27/11) foram realizados os jogos da fase quartas de 

final.  

Pelo grupo 4, em Campinas, o Gaza recebeu e venceu o Wolves por 4 X 0.  

Pelo grupo 5, em Campinas, o Vida Nova recebeu e venceu o Geração por 4 X 

0.  

Pelo grupo 6, em Campinas, o Ousados recebeu e foi derrotado pelo U Bom 

Retiro por 3 X 1.  

Pelo grupo 7, em Campinas o Sta Terezinha recebe e venceu o Mocidade por 2 

X 1. 

Com esses resultados classificaram-se para a semi final Gaza, Vida Nova, U 

Bom Retiro e Sta Terezinha. 

 



Os dirigentes das equipes em reunião na sede da entidade firmaram acordo 

para que a disciplina seja fundamenta na competição e assuntos de interesses mútuos 

para o brilhantismo de todo o campeonato, haja vista o sucesso do campeonato no 

ano anterior.  

Só poderão participar atletas que tenham nascidos a partir do ano de 1997.  

 

       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 reunião 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.  

O Campeonato Regional Sub 24 é uma competição que envolve as maiores 

equipes de futebol da região, na busca da renovação 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 artilheiros  

Consulte o regulamento 

http://www.liredep.com.br/2021/s24/tab.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/s24/clas.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/s24/art.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/s24/reg.pdf

