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13/12/2021 – NESTA SEXTA FEIRA(10/12) FOI REALIZADA A GRANDE
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, nesta sexta feira(10/12) foi conhecido o grande campeão da
competição. Santa Terezinha X Vida Nova decidiram o título. Na partida preliminar
houve jogo pela I Copa Campinas de Futebol Feminino.
Tendo como palco o Estadio Moises Lucarelli, estádio tradicional que é palco de
grandes partidas de profissionais a nível nacional e internacional, estará preparado
para receber grande decisão do titulo. O local das partidas oferece condições para
que os artistas do espetáculo possam desfilar suas habilidades e premiar os
presentes com bela apresentação de futebol.
Com horário determinado para iniciar-se ás 20:30 horas, os finalistas
buscaram o almejado título; de um lado, o Santa Terezinha e de outro lado o Vida

Nova. São equipes tradicionais nas competições de categoria de base promovidos
pelas entidades.
Esta partida era sendo aguardada com muito interesse por todos os amantes
do futebol não profissional de Campinas e, grande parte das dependências do estádio
foram ocupadas pelos apreciadores do futebol bem jogado.
Jogo, como era de se esperar, de muito equilíbrio. No primeiro tempo, o Vida
Nova conseguiu abrir o marcador, fazendo 1 X 0. No segundo tempo o equilíbrio
continuou, com o Sta Terezinha buscando o empate. Porem, o Vida Nova bem
arrumado em sua zaga aguentou a pressão e manteve o resultado sagrando-se o
campeão desta edição.
Após o encerramento das partidas, os atletas das equipes que conquistaram o
vice campeonato e os campeões foram agraciados com medalhas e as

equipes

receberam troféus alusivos a conquista, em clima de festa e congraçamento.
Estiveram prestigiando o evento, entre outros, Cesar e Marcos Ribeiro,
presidente e diretor da Liga Campineira de Futebol, Carlinhos, da Adelifa, Valter,
responsável pela arbitragem.
Com o sucesso desta competição, certamente seus exemplos serão seguidos
para o resgate do futebol não profissional da Região Metropolitana de Campinas.

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

