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ESPORTE

Região tem dois semi-ﬁnalistas

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 28/08/2013 - Edição 672

Foto: Cometa

Água da chuva não impediu o jogo no Estádio da Montanha, em Itapiranga
ga, no próximo domingo, dia 1º de
São Miguel do Oeste
Descanso
Em uma tarde de muita chuva, setembro, a partir das 15h, no Estápesar da chuva, a torcida do
Ouro Verde compareceu ao com campos praticamente sem con- dio da Montanha.
Resultados:
Estádio João Baretta para incenti- dições de jogos, a Liga Esportiva Oesvar a equipe. Os descansenses saí- te Catarinense – LEOC não cance- Em São Miguel do Oeste
Guarani 2 x 0 Oeste Bebidas
ram na frente ainda na primeira eta- lou a rodada e os jogos da volta que
pa mas acabaram permitindo o deﬁniram os semiﬁnalistas foram Em Descanso
Ouro Verde 1 x 1 Palmitos, nos
empate no segundo tempo, placar realizados sob mau tempo na tarde
pênaltis 8 a 7 para o Ouro Verde
ﬁnal, no tempo regular foi de empa- de domingo(25).
Em São Miguel do Oeste, o Gua- Em Maravilha
te por 1 a 1. Nas penalidades o time
Guarani 2 x 2 Abelardense, nos
de Descanso levou a melhor e ven- rani repetiu o placar construído em
pênaltis 3 a 0 para a Abelardense
ceu por 8 a 7. Com o resultado, o Chapecó diante do Oeste e venceu
Ouro Verde encara a Abelardense, já novamente por 2 a 0, garantindo-se Em Itapiranga
Cometa 3 x 0 Xanxerê
no próximo domingo, em Abelardo na próxima fase da competição. Agora, a equipe comandada pelo técnico Próxima rodada (Semiﬁnais
Luz.
Ouro Verde encara Abelardense Enio Sarturi encara o Cometa, um jogos de Ida) – dia 01/09/2013
em Abelardo Luz e Guarani enfrenta dos maiores rivais dos migueloesti- Em Itapiranga – Cometa x Guarani
de São Miguel do Oeste
o Cometa em Itapiranga no próximo nos no futebol amador.
O primeiro jogo entre Cometa e Em Abelardo Luz – Abelardense x
Domingo
Guarani será realizado em Itapiran- Ouro Verde de Descanso
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