
Andorinha F C
Alex e Guti

02X05Bola de Neve F C
Jo o Guilherme(5)

P E Florence
Gols:
Arbitro: Valter Mariano

10:2008/10

Unidos B V
Ramonzinho

Leite

01X02CDHU
Bruninho e Biel

Gregori e Pardinho, Eder
(treinador)

P E Boa Vista
Gols:
Arbitro:Rodrigo Campos
Expuls o:

11:4008/10

G E Familia Unida
Mateus(3)

03X02One Two F C
Canigia e Choco

P E Bandeirantes
Gols:
Arbitro:Rodrigo Campos

08:2008/10

Imperador F C
Patinho e Cleitinho

02X00Familia BandeirantesP E Chico Mendes
Gols:
Arbitro: Clovis Bono

15:4007/10

    segunda rodada  

LIGA REGIONAL DESPORTIVA PAULISTA
NOTICIAS

   

11/10/2017 -  NESTE FERIADO(12/10)  SERA REALIZADA A TERCEIRAA RODADA DA

TRADICIONAL COPA CIDINHO DE FUTEBOL.  A IV COPA CIDINHO DE FUTEBOL- 2017

A  LIREDEP  ir  promover,  mais  uma  vez,  a  tradicional  Copa  Cidinho  de  Futebol.  Esta  ser  IV

Copa, e, como das vezes anteriores, certamente ser  sucesso. O C R Flamengo conquistou o titulo nos

dois anos iniciais, sendo que no ano passado o campe o foi  One Two.

A diretoria da LIREDEP, sempre voltada para o respeito aos homens que fazem o futebol n o

profissional de Campinas e Regi o, n o poderia, em hip tese alguma, esquecer deste homem que em

toda  sua  vida  dedicou-se  ao  futebol  de  Campinas.  Ainda  jovem,  Cidinho,  como  carinhosamente  

conhecido por todos que est o na ativa ou, aqueles que por compromissos outros se afastaram, sabem

da  postura  deste  desportista.  Ainda  jovem,  iniciou  sua  vida  desportiva  como  arbitro  de  futebol,

apitando  jogos  importantes  por  toda  regi o,  sempre  com  respeito  aos  atletas  e  dirigentes,  sendo

tamb m,  por  eles  respeitado.  Sua  marca  registrada  alem  do  grande  conhecimento  das  regras  do

futebol era a educa o em que tratava, indistintamente, a todos.

Deixando de apitar jogos, n o abandonou o futebol. Quem milita atualmente nesta modalidade

desportiva  sempre encontra com Cidinho, quer na sede da LIREDEP, quer nos campos de futebol ou

ainda nos congressos promovidos por entidades de administra o desportiva que buscam aprimorar os

conhecimentos sobre a mat ria. 

Enfim, uma competi o a altura de um nome.  

Assim, nesta quinta feira(12/10) ser realizada a terceira rodada da competi o. Em Campinas,

o  Imperador,  que  estreou  com  vitoria,  recebe  o  l der  Fam lia  Unida.  Tamb m  em  Campinas,  o  Real

Concei o recebe o CDHU, derby da regi o. Ainda em Campinas, o Favelinha recebe o Bola de Neve,

que tem a sensa o da competi o, o artilheiro Jo o Guilherme. Tamb m em Campinas o Barbarense,

fazendo sua estr ia, recebe o Unidos.

Neste sabado(14/10) ser  realizada a quarta rodada

Abaixo o resumo da rodada anterior:

Dentro do projeto da competi o, a exig ncia principal  a disciplina e, para tanto, as equipes



participantes  est o  cientes  das  medidas  administrativas  que  ser o  tomadas,  caso  as  regras

regulamentares  sejam  violadas.  Recomenda-se  a  leitura  detalhada  do  regulamento  para  evitar

dissabores.

Os conceitos atuais de disciplina que est o vigorando nas competi es promovidas por outras

entidades  de  administra o  n o  ser o  toleradas  na  Copa  Cidinho,  pois,  se  faz  necess ria  mudan as

radicais  para  que  as  partidas  de  futebol  sejam  acompanhadas  pelos  apreciadores  da  t cnica  e  da

disciplina. 

Veja a tabela

Confira a classifica o

Saiba os artilheiros 

Consulte o regulamento

voltar

                                                                                                  

http://www.liredep.com.br/2017/cid/tab.pdf
http://www.liredep.com.br/2017/cid/clas.pdf
http://www.liredep.com.br/2017/cid/art.pdf
http://www.liredep.com.br/2017/cid/reg.pdf
http://www.liredep.com.br/index.shtml

