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Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e região. Jornalista: Francisco Timbó de Souza

Dirigentes, técnicos e atletas das 16 equipes

inscritas para Campeonato de Suíço dos

Metalúrgicos de Maringá, 1ª. divisão promovido

pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá,

marcaram presença no início da noite do último

dia 12, no Auditório do sindicato quando foi

realizado o Arbitral do certame.

Presentes, além do organizador do evento,

Promovol Eventos, Dorival Volpato, os diretores

do sindicato: Walmir (Depto. de Esportes), Noé,

Pedro Araújo, Anderson e Zanata.

O organizador, Volpato, informou aos dirigentes presentes as regras e normas constantes da

pauta do Arbitral, definindo dúvidas e respondendo a questões levantadas, de formas a que todos

estivessem conscientes de que as normas seriam votadas, democraticamente e que teriam que ser

obedecidas durante o evento.

Nos pontos onde não foi conseguida a unanimidade, as decisões foram pelo voto, com o se vê

em foto ao lado. Após foi realizado o sorteio dos times de cada chave e, na sequência os

participantes posaram para a foto oficial do evento (acima).

Jogos aos sábados
O certame está programado para iniciar neste dia 21 de fevereiro (sábado próximo), se o

tempo o permitir. Os jogos serão realizados sempre aos sábados, a partir das 14:30 horas,  nos

campos do Centro de Lazer, Esportes e Qualificação Profissional do sindicato, sito na continuação

da Avenida Guaiapó, após o Viaduto do Contorno Norte.

Arbitral definiu normas do Suíço dos Metalúrgicos,
1ª. divisão que  começa neste sábado, dia 21

Programação dos jogos da 1ª. rodada – dia 21/02
Campo 3 - 14:30 horas -  Antenas Aquário X Noma/Stênio; 15:30 horas – BR Equipamentos/

Guaicurus X ATDL/Motor 1000; 16:30 horas -  Flaus/Vidia X Paranaguá Cabines/ZM Bombas

Campo 2 – 15:00 hs KM/ATDL Pneus X Noma do Brasil; 16:00hs – Alumínio Perfileve X

Mario Prensas; 17:00hs – Metal Melo Bike X Ziober do Brasil

Campo 1 – 15:30hs – Rodobens/Mgá Turbinas/Seg. Amaral X MP Inox/Duperfil; 16:30hs –

Zaghi Pneus/Incovias Sinalizações X Pickup & Cia.

Atenção: Tolerância mínima de 15 minutos para o 1º jogo em cada campo.


