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MOTOCICLISMO

PATINAÇÃO

Moto Clube Adrenalina
completa um ano de fundação
Divulgação

Preparados para
o Torneio Estadual
Com seis medalhas conquistadas, atletas do clube Magia
da Patinação têm excelente desempenho na Copa Sul
Divulgação

M

Após a confraternização, membros do grupo realizaram um moto-passeio em FW

C
Magia da Patinação esteve representado por oito atletas em Santa Cruz do Sul

Próximas competições
A Copa Sul serviu também
como preparação para uma série
de grandes competições que os
atletas serão submetidos. A primeira delas será o Torneio Estadual,
que acontece em Novo Hamburgo,

entre 29 de setembro e 1º de outubro. O Magia da Patinação estará
participando do estadual com cerca
de 15 atletas e, posteriormente, vai
até a cidade catarinense de Brusque disputar o Torneio Nacional –
que ocorre de 5 a 15 de outubro.

omemorando seu primeiro
ano de fundação, o Moto Clube Adrenalina realizou um moto-passeio pelas principais ruas de
Frederico Westphalen e um almoço de confraternização entre associados, no sábado, 8, na sede
da AABB-FW.
De acordo com o presidente
do Moto Clube Adrenalina, Dile
Damian, o grupo possui cerca
de 40 membros e objetiva unir
o amor pelo motociclismo com
novas amizades. “Desde que formamos o grupo nós estivemos

FUTEBOL 7

Atletas premiados na Copa Sul
Medalha de Ouro
Bruna Milani, 13 anos, de FW –
Cat. Aspirante 2 feminino.
Luís Miguel Binotto, 12 anos, de
FW – Aspirante 1 masculino.
Luiza Copatti, 13 anos, de FW –
Aspirante 1 feminino.

de Taquaruçu do Sul –
Estreantes feminino.
Murilo Vitorio Basso, 11 anos,
de Taquaruçu do Sul –
Estreantes masculino.

Time do Guarani sagra-se
campeão da Seletiva Estadual

Medalha de Bronze
Ingrid Sponchiado, 16 anos, de
Taquaruçu do Sul – Iniciantes
feminino.

Medalha de Prata
Maria Clara Sponchiado, 11 anos,

participando de vários eventos e
encontrões, estamos numa turma muito boa e companheira.
É uma forma que achamos de
fomentar a paixão sobre duas rodas e, ao mesmo tempo, aumentar o ciclo de amigos”, disse.
Ainda, o Moto Clube Adrenalina estará promovendo a primeira
edição do Encontro Sulbrasileiro
de Motociclismo, durante os dias
3, 4 e 5 de novembro. O evento
ocorrerá no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Battistella,
em Frederico Westphalen.

EC Guarani/Divulgação

issão dada é missão cumprida para o Clube Magia
da Patinação. O objetivo de
retornar de Santa Cruz do Sul com
medalhas foi cumprido à risca,
sendo conquistados seis lugares
ao pódio da Copa Sul de Patinação. Durante o fim de semana passado, o clube frederiquense esteve
representado na competição por
oito atletas e conquistou três títulos, além de duas medalhas de
prata e uma de bronze. Entre os
premiados estiveram os três patinadores de Taquaruçu do Sul, que
estrearam em competições.
De acordo com o professor
do Magia da Patinação, Felipe
Klakfe, os resultados obtidos na
Copa Sul foram frutos de uma
maratona de treinos intensivos
que os atletas se submeteram a
passar e que vai se tornar ainda
mais forte, com treinos diários
até a próxima competição. “Eles
(atletas) entraram com bastante garra na pista, para fazer um
bom trabalho, independente de
nota ou posição conquistada.
Eles foram muito bem, isso me
deixa feliz, pois são meus pupilos
e acompanho o esforço deles,
que passam por treinos pesados
e até abdicam de várias coisas,
entre elas o lazer, às vezes, em
razão dos treinos. Quando eles
conseguem representar esse esforço na pista é muito gratificante”, comentou Klafke.

MOTOCROSS

Lideranças mantidas no campeonato gaúcho
ão alcançaram vitórias na 2ª
etapa, mas houve manutenção de liderança para os representantes regionais no Campeonato Gaúcho de Motocross 2017.
Os dois pilotos que haviam vencido na abertura, não conseguiram
repetir o feito no domingo, 9, mas
a segunda colocação conquistada na prova realizada em Arvorezinha deixou ambos na ponta da
classificação de suas categorias.
O frederiquense Eduardo
Camargo, o “Pimentinha”, novamente fez grande largada e assumiu a primeira colocação entre
os pequenos da categoria 55cc.
No entanto, no decorrer da prova,
perdeu posição para o paraguaio
Federico Sanalles. Em termos de
classificação, o segundo lugar
significou a liderança na classifi-
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Heliar Schuch, de Palmeira
das Missões, figura na
liderança da categoria MX5

cação geral. Já o veterano Heliar
Schuch, o “Kiko”, de Palmeira
das Missões, teve que superar
as dores de recentes fraturas
nas costelas para chegar na segunda posição e assumir a ponta
da competição na MX5, categoria
voltada para pilotos com mais
de 45 anos. Ainda, seu conterrâneo Anderson Raimondi ficou em
quinto na MX5. Além do trio, a
região também foi representada
por Jailo Fernando Boesing, de
Frederico Westphalen, e Everton
Leandro da Silva, de Palmeira
das Missões, que não alcançaram um lugar no pódio.
A terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross está
prevista para acontecer somente
em 13 de agosto, na cidade de
Serafina Correa.

Equipe da linha Boa Esperança conquistou o título do Regional de Futebol 7

A

temporada 2017 está recém
na sua metade, mas o Guarani Futebol Clube segue confirmando sua grandeza no cenário
futebolístico frederiquense. No
sábado, 8, a equipe da linha Boa
Esperança sagrou-se campeão
Regional de Futebol 7, em competição avalizada pela Federação
Gaúcha de Futebol 7 (FGF7). O
título foi consumado com um
triunfo por 2 a 1 sobre o Fúria
FC, contemplando uma excelente
campanha – com sete vitórias e
uma derrota, em oito jogos – que
contou com o goleador do certame Lucas Cocco, o “Bocão”, com

oito gols marcados.
Vencedor da primeira seletiva
estadual, realizada em Frederico
Westphalen, o Guarani conquistou vaga para a próxima fase do
Campeonato Gaúcho, marcado
para ocorrer no mês de setembro, possivelmente em Palmeira
das Missões. Na ocasião, estará em disputa uma vaga para o
Gauchão 2017. A conquista do
Regional de Futebol 7 representou o quarto título do clube no
ano, sendo que também levantou
o caneco nas categorias força-livre masculino, feminino e master
do Regional Itapagé de Futsal.

