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Rodada disputada em Seberi teve média de 4,5 gols por jogo

Jogos também
pelo interior

s partidas que reuniram categorias do sub-7 ao sub17, de equipes de Seberi,
Boa Vista das Missões e Dois Irmãos das Missões, do Regionalito Alto Uruguai, foram realizados no sábado, 16, no ginásio do
Instituto Madre Tereza, em Seberi. Ao todo, foram 15 jogos disputados, com 67 gols marcados, média de 4,5 gols por jogo. A etapa
reuniu a Escolinha de Formação

ma das grandes diferenças da
edição 2014 do Campeonato de Futsal de Palmitinho – Taça Alex Lopes tem sido os locais
de realização das rodadas. Com
o objetivo de integrar as comunidades do interior, e fazer com
que as equipes joguem diante
de suas torcidas, três rodadas da
competição acontecerão na zona rural, duas na linha Caldeirão
e uma na linha Km19. De acordo
com o diretor de Esportes, Edison
Albarello, se a ideia der resultado, poderá ser ampliada para as
próximas edições.
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Jantar de
aniversário
será no sábado
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de Seberi/Agro São Luís/Laticínio Seberi, a Escolinha Jajá/Boa
Vista das Missões e o CMD de Dois
Irmãos das Missões.
No próximo fim de semana, o Regionalito Alto Uruguai
tem continuidade com a segunda rodada da chave B, com disputas em Caiçara, no sábado,
23, a partir das 8h30min, e com
duelos da Chave D, em Erval Seco, no domingo, 24.

Resultados da rodada de Seberi (chave A)
Sub-9 – Boa Vista das Missões 4x1 Dois Irmãos das Missões
Sub-11 – Seberi 6x2 Dois Irmãos das Missões
Sub-9 – Seberi 2x2 Boa Vista das Missões
Sub-11 – Boa Vista das Missões 6x1 Dois Irmãos das Missões
Sub-11 – Seberi 6x1 Dois Irmãos das Missões
Sub-9 – Seberi 4x2 Dois Irmãos das Missões
Sub-13 – Boa Vista das Missões 1x0 Dois Irmãos das Missões
Sub-15 – Seberi 0x5 Dois Irmãos das Missões
Sub-13 – Seberi 1x5 Boa Vista das Missões
Sub-15 – Boa Vista das Missões 2x0 Dois Irmãos das Missões
Sub-13 – Seberi 1x0 Dois Irmãos das Missões
Sub-15 – Seberi 1x4 Boa Vista das Missões
Sub-7 – Seberi 1x0 Boa Vista das Missões
Sub-17 – Boa Vista das Missões 4x4 Dois Irmãos das Missões
Força-livre feminino – Boa Vista das Missões 0x1 Seberi

Craque da rodada
Nathan Dalazen Flores, 13
anos, de Dois Irmãos das
Missões, foi eleito o craque
da etapa de Seberi, do Regionalito Alto Uruguai.
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Frederiquense leva o troféu
do1º Seberi Open de Poker
C

om o objetivo de oportunizar
aos jogadores de poker da região novas alternativas de competição, a Associação Frederiquense de Poker (AFP) promoveu
no sábado, 16, o 1º Seberi Open
de Poker. Criada em outubro de
2013, a AFP promoveu torneios
regulares na sua sede, em Frederico Westphalen, além de realizar
e organizar outras competições.
Em Seberi, os jogos aconteceram
na sede da Esquina 800. Totalizando 34 entradas, a premiação

total chegou a R$ 7,6 mil. O frederiquense Daniel Pedrotti foi o
grande campeão da noite e levou
para casa o troféu de 1º lugar na
estreia da competição em Seberi.
Desde 2010, o poker foi reconhecido pela Federação Internacional dos Esportes da Mente
(Imsa), como um esporte mental, assim como o xadrez. No ano
passado, esse tipo de jogo, considerado um dos que mais cresce
no mundo, foi integrado ao Ministério dos Esportes.

Daniel Pedrotti conquistou a
primeira edição do torneio

Jon Jones
operou o joelho
Ocorreu tudo bem na cirurgia do joelho do campeão meio-pesado Jon Jones. Ele informou aos fãs
nas redes sociais e já pensa em voltar a treinar para defender o cinturão dos
meio-pesados em janeiro
de 2015. O campeão recebeu alta na última sexta-feira, em New México.
Ranking do UFC
O maior evento de lutas
do mundo UFC acaba de
divulgar o ranking atualizado dos atletas da organização. O americano
Jon Jones se mantém como o melhor lutador peso
por peso do mundo, lugar
esse que por muitos anos
foi do brasileiro Anderson Silva. Na segunda posição do ranking encontra-se o brazuca José Aldo, o nosso país tem quatro lutadores entre os 15
primeiros da listas.
Abaixo está o ranking
completo dos 15 melhores
do UFC (levando-se todas
as categorias de peso):
1- Jon Jones.
2 - José Aldo.
3 - Cain Velasquez.
4 - Demetrious Johnson.
5 - Chris Weidman.
6 - Anthony Pettis.
7 - Anderson Silva.
8 - Renan Barão.
9 - Ronda Rousey.
10 - Johny Hendricks.
11 - TJ Dillashaw.
12 - Vitor Belfort.
13 - Benson Henderson.
14 - Alexander Gustafsson.
15 - Daniel Cormier.

Divulgação

ara comemorar os quatro anos
de clube, a conquista do acesso para primeira divisão do Campeonato Gaúcho e ajudar a torcida Geral do União na caminhada junto com o time na próxima
temporada, acontece no próximo sábado, 23, um jantar. A promoção acontecerá no ginásio São
Cristóvão, em FW, com início às
20 horas. No cardápio será servido galeto, arroz “União Frederiquense”, pães, cucas e salada.
O jantar-dançante terá animação do grupo Rodeio da Querência e Vini Som. Os ingressos estão
sendo comercializados na Marion
Sports, Restaurante Oliveira, Vitrola e no escritório do clube.
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contece de 22 a 28 de setembro, a etapa municipal da 34ª
edição dos Jogos Comerciários
do Sesc, em Frederico Westphalen. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 19 de setembro. Neste ano serão disputadas
as modalidades municipais de
bocha masculino, canastra misto, futebol sete masculino, futsal
feminino, futsal masculino, vôlei de areia de duplas feminino e
masculino. Para as duas vagas de
atletismo e xadrez, os atletas inscritos vão diretamente à fase final, em Porto Alegre. Para se inscrever é preciso ter mais de 16
anos. Neste ano, a fase regional
será disputada em Carazinho.

Mais 15 jogos e 67
gols pelo Regionalito

Frederiquense
lutará em Palmeira
das Missões
A equipe Império da Luta, de Frederico Westphalen, acaba de anunciar
que o atleta Gian Sarturi,
atual campeão gaúcho de
muay thai, lutará no dia
6 de setembro no evento Destroyer, na cidade
de Palmeira das Missões.
Os treinos estão fortes
na Império da luta, para
o lutador frederiquense
continuar invicto no muay thai. Até o momento,
o atleta possui três lutas
e três vitórias, sendo duas por nocaute.

