
7 a 1
HORTOLANDIA                       CAMILÓPOLIS

A equipe do Hortolândia, do técnico Michel 
Jean Bonnaud, venceu por 7 a 1 a equipe do 

A.A.Camilópolis na segunda partida válida pelo 
Campeonato Paulista de Futebol de Salão Sub 11 

de 2019, em jogo realizado na manhã de 
sábado (13 de abril) no Ginásio Municipal Vic-

tor Savala, em Hortolândia. Além das comemora-
ções houve quem lamentasse a chance perdida.

Foram muitos
mas ainda
cabia mais
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GINÁSIO MUNIICIPAL VICTOR SAVALA

Mais uma partida em casa

O jogo foi o segundo da Série A2, categoria Sub 10, do 
estadual da Federação Paulista de Futebol de Salão - FPFS 
e teve os três tempos regulares. No primeiro período 
o Hortolândia venceu por 3 a 0; no segundo por 1 a 0 e e  
no terceiro por 3 a 1.
Marcaram para o Hortolândia:  Artur Viana (camisa 6) no 
primeiro minuto de jogo; Kaio Silva (camisa 8) aos 2;50 min. e aos 3;40 min.; 
Rai Miranda (camisa 14) marcou aos 8;40 min.; 15;10 min. e 16;40 min. e Maurício 
Paschoal (camisa 13) fechou a conta aos 17;35 minutos do terceiro tempo de jogo.
O gol do Camilópolis foi de Kaique Fernandes aos 14;25 minutos.
O juiz titular foi Fábio Menezes de Brito auxiliado por Thiago Gomes 
Valota Cordeiro. Como anotador atuou Paula Pereira Araujo e como 
cronometrista Daniela Gervazavskas (foto ao lado).

ORGANIZAÇÃO

Entrada aplaudida

O cerimonial para os jogos 
no Ginásio Victor Savala 

em Hortolândia é respeita-
do rigorosamente, fazendo 
a entrada das equipes com 

juizes à frente. Os joga-
dores são conduzidos ao 
centro da quadra com as 
equipes colocadas lado a 
lado para o cumprimento 
às torcidas nas arquiban-

candas dos dois lados  e 
depois cumprintando-se 
simultaneamente. A ini-
ciativa visa permitir um 
clima de respeito entre os 

atletas que estão iniciando 
a carreira. Só depois então 
eles são chamados por seus 
técnicos aos bancos para a 
formação das equipes, que 
devem começar a partida.

Ao final
chovem balas

A torcida organizada do 
Hortolândia faz a alegria 

dos atletas ao final de cada 
jogo, independente 

de resultado.
Das arquibancadas são 
lançadas bala de goma 

disputadas fervorosamente 
pelas crianças. A alegria é 
juntar a maior quantidade 

possível de balas.

FICHA TÉCNICA

EQUIPES
Hortolândia: (foto ao alto) Capitão: Arthur Vianna (6); 

Luka Ishikawa (3); Kauã Pinheiro (5);  Murillo Gonçalves (7); Kaio Silva (8); 
Lucas Ianonni (9); Leonardo de Lira (10); Maurício Paschoal (13); 

Rai Miranda (14); Lucas da Silva (30) e Viniciu Palermo (99). 
Técnico: Michel Jean Bonnaud 

e Massagista: Silvia Aparecida Bonnaud.

A.A. Camilópolis: Capitão: Breno Santana (64); Matheus Cruz (65);  Cauã Picolli (66); 
Kaique Fernandes (67); Guilherme Mendonça (67); Breno Almeida (71); 

Gabriel Santos (72); Riquelme Safi (73); Matheus Oliveira (75); Yan de Paula (80).
Técnico: Paulo Gabriel da Silva e Massagista: Eduardo Negocia.


