MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

VAI COMEÇAR A 2ª CHRISTCUP 2019 CAMPEONATO DE
FUTSAL

Publicado em 30/09/2019 às 16:31 (Atualizado em 06/01/2023 às 03:56), postado por Assessoria de Comunicação, Fonte: Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

A Prefeitura de Iúna, através da Secretária de Cultura, Esporte e Turismo, convida a
população para participar de mais um grandioso evento do esporte iunense. Começará no dia
4 de outubro e irá até o dia 15 de novembro a 2ª Christcup 2019 Campeonato de Futsal, onde
igrejas evangélicas do município farão uma disputa saudável, visando agregar a união das
mesmas através do esporte. 8 equipes participarão do evento que será realizado no Ginásio
Poliesportivo Prefeito Romeu Rios, todas às sextas-feiras, a partir das 19:00 horas.
Forma de disputa: as equipes serão divididas em dois grupos de 04 em chaves A e B,
enfrentando-se uma contra a outra. A classificação será geral, classificando as duas primeiras
colocadas para a semifinal e as equipes da terceira a sexta colocação classificam-se para a
repescagem nas quartas de final. As vencedoras da repescagem avançam para a semifinal e
subsequente as vencedoras se enfrentarão na grande final no dia 15 de novembro. Os jogos
terão duração de 40 minutos, com dois tempos de 20 minutos cada.
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A equipe de arbitragem da Copa será voluntária e ficará a cargo dos árbitros Carlos Henrique
Ferreira da Silva (Bim), Carlos José Bosser Fortunato (Solução), Venceslau Matos (Lalau). As
equipes participantes da Copa são: Metodista Wesleyana, Presbiteriana do Brasil, Metodista do
Brasil, Ministério Mais Vida, Ministério Porta Formosa, Presbiteriana Renovada, IBCI e
Ministério Graça e Paz.
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