Quinta-feira - 5/5/16
Noite de Futsal Masculino na Olim Vila!!!

Abrindo a rodada de hoje, tivemos as disputas do Futsal Mirim Masculino do
Grupo 1, e o primeiro jogo foi entre Vila e Lourenço Castanho. A Vila não conseguiu
superar o bom desempenho da equipe do Lourenço nos dois primeiros tempos da
partida, recuperou-se no último tempo, mas não foi o suficiente para derrotar a equipe
adversária, que venceu pelo placar de 6 X 3. Na outra partida assistimos ao jogo entre
o Equipe e o Rio Branco, com vitória do Equipe por 2 X 0. Na grande final, entre
Lourenço Castanho e Equipe, o Lourenço mais uma vez surpreendeu e venceu a
partida por 5 X 2 , sagrando-se campeão da categoria na Olim Vila.
Após esta final, tivemos os jogos da categoria Pré-Mirim Masculino do Grupo 3,
entre Vila, Rio Branco e Nossa Senhora das Graças. O primeiro jogo foi disputadíssimo
entre Vila e Rio Branco, e a Vila venceu por um placar apertado de 2 X 1. Nossos
atacantes não conseguiam concluir o gol, mas nosso goleiro salvou várias bolas e a
vitória foi merecida! O segundo jogo, entre Rio Branco e Nossa Senhora das Graças,
também foi muito disputado, porém, aqui os gols aconteceram... E, por isso, o placar
foi tão alto, sendo 7 X 6 para o Nossa Senhora das Graças. No terceiro e último jogo
desta categoria, entre Vila e Nossa Senhora das Graças, a Vila mostrou muita garra e
determinação em quadra, correndo atrás de cada lance, vibrando a cada gol... e com
uma virada histórica, vencemos o jogo por 7 X 5, depois de estarmos atrás no placar
por 3 X 5. Parabéns Vila, campeã da categoria Pré-Mirim Masculino!
Um abraço,
Equipe de Esportes da Escola da Vila
Lembramos que todos poderão acompanhar a tabela com os resultados dos jogos.
.

