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Trinca de vitórias com goleada e defesas de pênaltis
Os times sub-15, 17 e 20 do Tricolor venceram na rodada do Campeonato Paulista

0

Neste sábado (12), os meninos das categorias de base do Tricolor foram a campo mais uma vez em

jogos do Campeonato Paulista. O time sub-15 viajou ao interior de São Paulo (Novo Horizonte),

onde enfrentou o Grêmio Novorizontino e, com dois gols de Brenner, venceu por 2 a 1. Os juvenis

do sub-17, também atuando fora de casa (Paulínia), bateram a equipe do Guarani por 4 a 2 (gols

de Paulinho, Bissoli, Augusto e Liziero) em um jogo cheio de possibilidades. Por fim, o time sub-20,

o único a jogar em Cotia nessa ronda, venceu o time do Juventus por 3 a 0, gols de Éverton, Artur

e Araújo.

Foi o início da terceira fase para os são-paulinos do sub-15 e sub-17. Já para os juniores, a 18ª

rodada, no grupo 4 da competição estadual, valeu a manutenção da liderança na chave, com 41

pontos, restando quatro rodadas para o fim dessa etapa.

 

Os jogos

Às 9h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, os são-paulinos do time infantil

começaram impondo o ritmo do jogo e logo aos 11 minutos, Rodrigo aplicou um "rolinho" no

marcador e passou para Brenner completar para as redes: 1 a 0 para o Tricolor. Mantendo a

pressão, o São Paulo ampliou novamente com Brenner, após lançamento de Hélio e um forte chute

de fora da área. O time da casa só veio a diminuir o placar já perto do fim do jogo, aos 38 minutos

da etapa complementar. Fim de jogo: Novorizontino 1 x 2 São Paulo

No final da manhã, o Tricolor foi à Paulina enfrentar o time do Guarani, pelo Paulista Sub-17.

Como o time infantil, os juvenis mantiveram o controle do jogo, impondo forte pressão inicial. Aos

10 minutos do primeiro tempo saiu o gol do São Paulo com Paulinho, após cobrança de escanteio. Os

são-paulinos elevaram a contagem no placar aos 35 minutos desse primeiro período com Bissoli, de

cabeça, depois de um lançamento perfeito de Augusto. Mas a etapa não acabou assim: quatro
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minutos depois, o Guarani diminuiu o saldo no marcador.

O segundo tempo foi mais parelho e o time bugrino, aos 20 minutos, chegou ao empate. Os

tricolores não esmoreceram e, aos 27 minutos, Frizzo passou para Augusto dentro da área. O

atacante são-paulino dominou bem, tirou o zagueiro com um drible e colocou no canto direito do

goleiro: 3 a 2! O jogo, contudo, não estava definido. Aos 35 minutos, pênalti para os locais. Na

cobrança, Denis defendeu! Mas o árbitro mandou repetir a penalidade... E na segunda execução do

lance novamente Denis defendeu! Incrível! A defesa deu ânimo para o time são-paulino que, aos 43

minutos, matou a partida: Frizzo, em nova assistência, deixou Liziero em condições de anotar o

último gol da vitória tricolor por 4 a 2!

Por fim, às 15h, deu-se o encontro entre os juniores de São Paulo e Juventus, no Estádio Marcelo F.

Portugal Gouvêa, no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia. O primeiro tempo da partida foi

pegado, muito disputado, e terminou exatamente como começou: zero a zero. Na segunda etapa,

os são-paulinos foram ao ataque, dispostos a fazer valer o mando de campo, e logo aos 10 minutos

o placar foi aberto para os donos da casa, com Éverton. O jogo, então, deslanchou a favor do

Tricolor: quatro minutos a seguir, Artur aumentou para o São Paulo e Araújo, aos 30 minutos, deu

números finais ao jogo. Vitória por 3 a 0!

Próxima rodada

SUB-15: 19 de setembro (sábado), às 9h, em Cotia, São Paulo x Água Santa

Sub-17: 19 de setembro (sábado), às 10h45, em Cotia, São Paulo x Audax

Sub-20: 16 de setembro (quarta), às 15h, no Baetão, em São Bernardo do Campo, São Bernardo x

São Paulo

0
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Tricolor empata com o Santos, em rodada do Paulistão sub-20

Sub-15, 17 e 20 lideram o Paulistão

Equipes da base vencem e permanecem invictas

Goleadas e lideranças garantidas na base

Líderes, sub-15 e sub-17 vencem a Portuguesa
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Assis Ferr · Trabalha na empresa Wyda

Do que adianta a molecada é pouco aproveitada só usam quando estão em crise ou esta faltando no elenco ao contrário do santos que tem 
os moleques e gerando até repercursão internacional.

Curtir · Responder · 15 h

Renata Alves Fereira Beltrão

lucas moura nosso idulo falou no bola da vez que tem meninos em cotia que jogam melhor do que ele.

Curtir · Responder · 16 h

Natanael Marinho · Trabalha na empresa Tambasa Atacadistas

Assisti o jogo do sub e vejo pq nossa base e tão ruim o sub 15 jogou igual time pequeno covarde futebol feio!!!!
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