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BR X UNIÃO CATALÃO
1 tempo:
Logo com 1 minuto de jogo, Rafael abre o placar
para o União Catalão.
Equipe do União marca pressão e não deixa espaço
para a equipe do BR.
Richard quase ampliou de voleio.
Aos 7 minutos, Daniel China faz boa jogada para o
União, a bola sobra pra Rafael que finaliza de longe
e Mamede faz uma linda defesa.
União C. Mesmo com a vantagem, mantem a posse
de bola, e pressiona o adversário.
Aos 16 minuto, Richard toca pra Daniel China
ampliar, 2x0 União .
Em contra ataque BR chega com perigo, mas Cauan
faz boa defesa.
Aos 17 minutos, Richard acerta um foguete de
muito longe e faz 3x0 União C.
Aos 20 minutos,Rodrigo do BR faz boa jogada e
acerta o travessão, quase o gol do BR.
BR melhora no jogo e busca seu primeiro gol.
Aos 29 minutos, linda jogada de Richard que faz
mais um, 4x0.
No último lance, Vitinho amplia, 5x0 União C.

2 tempo:
Equipe do União Catalão já inicia o 2 tempo com a
posse de bola.
Aos 4 minutos, Daniel China também faz seu
segundo gol na partida, 6x0 União C.
Vitinho sai de frente com Mamede que faz mais
uma grande defesa.
Aos 8 minutos Rafael da lindo passe pra Felipe
Fragoso fazer, 7x0.
Aos 10 minutos, Michel diminui pro BR com um gol
de placa, ele fez a jogada individual passando pelo
zagueiro e cobriu um o goleiro, que golaço. 7x1
Aos 14 minutos Rafael faz de falta, 8x1.
Jogo controlado pelo União Catalão, mas equipe do
BR e valente e não desiste da partida.
Aos 22 minutos Rafael faz seu 3 gol no jogo, 9x1
Logo em seguida, Daniel China toca pra Vitinho
fazer o décimo gol do União e fechar o jogo com
vitória.
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GELOBOL X

ARSENAL

1 tempo:
Com 1 minuto de jogo, Ricardinho quase abre o
placar para o Arsenal.
Aos 5 minutos, jogo muito brigado e disputado, mas
sem muita jogada de perigo.
Rodrigo abre o placar para o Arsenal, aos 6 minutos.
Logo em seguida, jogada de Jackson que faz 2x0
Arsenal.
Aos 12 minutos, Rodrigo que faziam excelente
partida novamente faz o gol, 3x0 Arsenal.
Aos 14 minutos, equipe do Gelobol não consegue
atacar com perigo o adversário, se entrega bastante
defensivamente, mas não cria muito no ataque.
Aos 20 minutos, Renan tem falta bem cobrada, mas
o goleiro defende, quase o gol do Gelobol.
Aos 22 minutos, mais um gol do Jackson, 4x0
Aos 27 minutos, Arsenal trabalha a bola e espera o
fim da primeira etapa.

2 tempo:
Jogo volta com o tempo muito ensolarado, muito
calor nessa manhã de Domingo.
Aos 2 minutos, jogo muito faltoso, as duas equipes
chegando muito forte nas jogadas.
Em contra ataque, Wesley quase faz o quinto gol do
Arsenal, a bola foi no travessão.
Aos 5 minutos, Israel ( Pará) faz mais um gol pro
Arsenal, 5x0 até aqui.
Equipe do Gelobol não se entrega, busca o seu
primeiro gol a todo instante.
Aos 13 minutos Jackson faz mais um.
Linda jogada de Alexandre, deu um lindo chapéu no
adversário.
Aos 18 minutos, Jackson acerta o travessão, quase
o seu quarto gol.
Aos 22 minutos, Israel faz o 7x0 Arsenal
25 minutos, Jackson, o nome do jogo faz o 4 gol na
partida e o 8 gol do Arsenal, 8x0.
No último lance do jogo, Renan cobra falta com
perfeição e desconta para o Gelobol,8x1 .

