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30/05/2022 - NESTE DOMINGO(29/05) FOI REALIZADA A GRANDE 

DECISÃO DA COPA ABERTURA REGIONAL - 2022.   

Liredep, mais uma vez, como já se tornou a entidade de credibilidade na 

organização das competições que promove, em atendimento a solicitação das equipes, 

na certeza do cumprimento das normas regulamentares e respeito à legislação 

desportiva, sem malabarismos.  

Para tanto, a primeira competição do calendário será a Copa Abertura. A 

diretoria da LIREDEP, sempre voltada para criar opções no calendário desportivo lança 

a Copa Abertura. Não é nenhuma invenção o título da competição. Grandes associações 

que organizam as competições em seus países já consolidaram essa nomenclatura a 

Liredep também, neste ano, vai lançar esta competição, que é a abertura do calendário 

esportivo da entidade, onde estarão envolvidos atletas a partir dos dezesseis anos. 

Deixando de apitar jogos, não abandonou o futebol. Quem milita atualmente nesta 

modalidade desportiva sempre encontra com Cidinho, quer na sede da LIREDEP, quer 

nos campos de futebol ou ainda nos congressos promovidos por entidades de 

administração desportiva que buscam aprimorar os conhecimentos sobre a matéria.  

Enfim, mais uma competição a altura da tradição do futebol não profissional da 

Região Metropolitana de Campinas.  

 Assim, neste domingo(29/05) foi decidido o título da competição.  

Para tanto, tendo como local a P E Argemiro Roque, ás 10:00 horas, Kebrada, 

tradicional equipe do bairro Jardim Yeda de Campinas, com dirigentes que estão 

trabalhando com atletas da própria região, juntamente com seus simpatizante procuram 

fazer o esporte com seriedade e respeito, após enfrentar grandes adversário no campo 

de jogo chegou, com justiça e competência, ao jogo decisivo.    



O Unidos do Sirius, formado por dirigentes que se uniram no Condomino Sirius, 

vem se firmando no cenário do futebol não profissional de Campinas, participando e 

confiando na seriedade das competições organizadas pela entidade, está conquistando 

seu espaço no cenário desportivo de Campinas.   

As equipes finalistas chegaram para a decisão com muita luta e dedicação e 

estavam niveladas para apresentarem um grande futebol aos amantes do futebol que 

estarão presentes no local da partida.   

Como é de conhecimento, o regulamento determinava que em havendo empate no 

tempo regulamentar, o vencedor será conhecido através de cobranças de tiros livres da 

marca penal(pênaltis). 

Todavia, não foi necessário os penaltis No primeiro tempo de jogo o Kebrada 

teve maior domínio do jogo, criando oportunidade e não traduzindo em gol. No segundo 

tempo, o U Sirius acertou suas linhas e equilibrou o jogo e, nas duas oportunidades que 

criou fez os gols para a conquista do titulo fazendo 2 X 0.  

A partida transcorreu em alto nível disciplinar, com as equipes so querendo 

jogo, nada de violência. Nas arquibancadas, no grande número de torcedores das duas 

equipes e outros tantos que foram prestigiar, o comportamento foi impecável. 

Muita festa das duas equipes finalistas após o encerramento da partida. com a 

entrega de troféus às equipes e medalhas aos atletas e diretores das equipes 

finalistas. 

Mais uma empreitada da entidade e de seu dirigente Cidinho, que com o apoio 

dos dirigentes das equipes participantes fez mais um gol de placa.  

Com esta final, os amantes do futebol não foram premiados com o espetáculo e 

sentiram que a credibilidade é possível, pois, a disciplina foi requisito fundamental para 

o desfecho vitorioso da competição. 

 

As reuniões visando a competição mostra 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.  

Também, serão emitidos comunicados aos participantes sobre o protocolo a ser 

seguido no que se refere ao combate ao Covid-19. Todos os participantes serão 

responsáveis para o atendimento ás normas reguladoras emitidas pelas autoridades 

competentes para preservar a saúde de todos.  

 

Veja a tabela 

Confira a classificação 

Saiba os artilheiros  

Consulte o regulamento 
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