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São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 23/10/2013 - Edição 680

Cidade terá evento de MMA
São Miguel do Oeste
unicípio receberá no
mês de dezembro o
Arena Force, evento de
Artes Marciais Mistas MMA. A realização tem parceria da secretaria municipal de esportes e empresas
patrocinadoras.
As disputas acontecem

M

na noite do dia 07 de
dezembro, no ginásio de
esportes do Clube Esportivo Guarani. No dia 06,
haverá pesagem dos atletas, na área coberta da Praça Walnir Bottaro Daniel,
com acesso livre à população migueloestina.
O lutador UFC Thiago

Tavares, de Florianópolis,
já tem presença conﬁrmada, assim como outros 20
atletas de todo o país que
participarão de dez lutas na
noite do dia 07, deste circuito nacional que vale vaga
para o circuito internacional do UFC.

A cobertura oﬁcial do
evento, pela Sport TV,
Canal Combate/Globosat,
o maior na transmissão de
lutas, atingindo mais de
150 países. “Esta competição é inédita no Oeste de
Santa Catarina e vai divulgar o nome de São Miguel
mundialmente.

Vôlei conquista a terceira das quatro vagas
Cidade ﬁca o mérito de sediar a fase ﬁnal da categoria
Mirim do Campeonato Estadual de Voleibol 2013.
Guaraciaba
os dias 19 e 20 de
outubro na cidade de
Saudades, onde a equipe
Mirim (até 14 anos) disputou e venceu os três jogos
da 3ª etapa do Campeonato estadual de Voleibol desta categoria.
A primeira vitoria foi no
dia 19, às 10h30: Guaraciaba venceu Saudades 3 sets
a 1, parciais. A tarde venceu
novamente: Guaraciaba 3
s e t s a 0 N a j a M a r ical/Xanxerê. No dia
seguinte: Guaraciaba 3 sets
a 0 Antonio Carlos. Conquistando o primeiro lugar
da etapa. Com esta série de
vitorias a equipe Mirim de
Guaraciaba se classiﬁcou
em primeiro lugar geral da
tabela, conquistando o
mérito de disputar a fase

N-

ﬁnal da competição em
Guaraciaba, assim como a
equipe Iniciante (até 12
anos). Além destas duas
classiﬁcações Guaraciaba
também conquistou sua
vaga na fase ﬁnal da competição com a equipe
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Infantil. E no próximo ﬁnal
de semana, dias 25 e 26 de
outubro, a equipe Prémirim (até 13 anos) viajará
ate a cidade de Lages onde
disputará a 3ª etapa da categoria, almejando, assim
como na categoria Inician-

te e Mirim, o mérito de disputar a ﬁnal em casa.
Além do título, Guaraciaba teve Evelton Bóllico e
Letycia Stanga eleitos Técnico e Atleta destaque respectivamente.
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