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1Z DIARIO DE

IonU/Ufa-se hoje il noite o VIII campeonat

,NA.QUADRA, ASFALTADA
. \

o prof, Waldir Echart, técnico da seleção gaúch a ao campeonato nacional de cestobol feminino.
. quando dava instruções às suas pupilas duran re um dos muitos :lreinos efe:luados pelas nossas
"cestinhas" em preparação ao aludido certame, que será inaugurado na noi:le de hoje, 'fla quadra

central da Sogip.a. (Fo fo de Wyss Soares).

A·SOGIPA
ÀS 20 HORAS'

ABRIRA O CEkT AME DESFILE
DE TODAS AS CONCORRENTES

Cinco equipes (São Paulo, Rio, Minas, Pa raná e Rio Grande) em busca do título -.
Bem preparadas as gauch!Js - Jogos de hoje: Rio x Minas e Rio Grande x Paranú
'- Autoridades e preços

ainda entrl' nós, contamos com o 10 órgão técnico da CBB marcou
ardor e Ia fibra nunca desmenti. para hoje a' rodada inicial, com-
das das defensoras da [aquete trio pos+a de dois atraentes cote ics:
'color da4 F. G. B. A delegação 1.° jogo - às 20,30 hor as -
rio.grand~nse está assim forma. Distrito Federal x Minas Gerais.
d.a: Dele!1a~? ao Congresso -;- Fio· 2.0 iogo _ 15 minutos após o
r rano Hypolo!o ,soares, presldente término do 1.0 _ Rio Grande do
da FGBI Tecno~o - Prof: war- Sul x Paraná
dyr Echárt; JUIzes - LUlz Au·
gusto Ba~tian de Carvalho e Fra,,· (Continua na pág. seguinte)
cisco ledo Neis; Médico - Ora. ..!I
Vera G*,edes Mostardeiro Pabst; ,. - - - _ •••• -
Jogador, ~ Diva Santiago, Mar·
got M. I itter, Magda B. Rive, Ie-
da Soare}, Carmen Benaducel lve-
ne Faral?, Georgina Seelig, Ivete
BElrger, 'li, oemy Vieta, Rosa O. sie-
lia e Beftriz E. Ritter.

L~CAL DOS JOGOS

Como ~já foi noti,ciado, servirá
de. local para a disputa dos iogos
a magní lca quadra asfaltada da
.Sogipa, ~ avo Alberto Bins. Suà
capacidaile foi ampliada, peden-
do abrigar em suas bancadas a·
proxima~am,:nte 5 mll pessoas.

·D·ESFII.E DAS pELEGAÇõES

servir~ como ato de abertura
a realiz, ção do desfile das equi·
pes pari, cipantes, no próprio 10'
c'al dos "';ogos, sendo na ocasião
entoado 10 Hino Pátrio por tôdas
as atletlos, cadenciado por uma
banda de música da Brigada Mili·
tar, ge~' til mente cedida. Logo
após, se á procedido ao [ur ernen-
to do a eta pela destacada- joga.
clora galicha Margot Ritter.

,ODADA INICIAL.

Ia já confeccionada pe-

Finalmente, na noite de hoje,
será' inaugurado sole"ement~ - o
VII! Campeonato Nacional de Bo-
Ia ao Cesto Feminino, auspicía-
do e promovido pela Federaç.ão
Gaúcha e organizadO peta ccn-
federação Brasileira de Basquete-
boI.
-Será esta, aliás, a primeira vez

que o nosso Estado patrocina a
disputa de um campeonato brast-
leil'o em q-ualquer categoria. E'
uma iniciativa meritória, que foi
coroada de êxito graças ao gran·
- de trabalho desenvolvido para
ta. fim pele atual mandatário' da
entidade cestobolística, ten. FIo·
riano Hypolito Soares. A dispu.
ta de tão magna competição vem
causando grande repercussão nas
hostes ligadas ao cestobol, es·
perando·se que a mesma seja co-
roada do mais completo sucesso.
CINCO EQUIPES EM BUSCA

DO TITULO

Como se sabe, concorrerão. ao
magno certame nacional das "es..
trelasll, equipes representativas
de cinco Estados da Federação
Brasileira (São Paulo, Distrito

Federal, Par anã, Minas Gerais. e,
lógicamenfe, o Rio Grande, do
SUl).
. Acham·se tôdas elas es+anfan-
do sólido preparo, tanto físico 'co-
mo técnico, devendo assistir-se à
disputa de um campeonato dos
.mets renhidos dos últimos anos.
A.s IIcestinhasll pau listas, atuais
deténtoras da hegemonia do des-
porto da cesta nacional, darão
tudo de si para manter a indis-
cutível superioridade que afé ho-

. je ostentam, pois ,triunfaram amo
piamente em todos os sete cam-
peonatos anteriores, num feito
sem precedentes na história' do
cestobol pátrio. As cariocas de-
verão constituir-se em suas maio-
res adversárias, pois neste cer-
tame possuem condições para ar-
rebatar de São Paulo o honroso
laurel. Quanto as demais (para-
naenses, gaúchas e mineiras), lu-l;rão entre si para a conquista
o terceiro lugar. As moças da
erra dos pinheirais", atuais vi ..

ce-carnpe ães (1954 e 1955), difícil-
mente poderão reter esta cetcca-
çãe, visto estarem desfalcadas das
notáveis jogadoras Martha e
Aglaé, integrantes da seleção bra-
sileira, eampeã sul-americanà, e
que neste ano disputarão pelo'
Distrito Federal. Contudo, não
faltará às grilciosas "estrelas"
ar aucar lanas 'a ne<lfssã,ría fibra
para conseguir manter sua pr-l-

,I vilegiada condição de segund\l
fôrça do cestobol feminino no
país. No tocante às montanhesas.
vieram com boa disposição de
fazer bonita figura no certame.

BEM PREPARADAS AS
SULINASi Quanto ao desempenno aa (9'



1% DIARIO DE NOTíCIAS

Ioaugura-se hoje à noite o VIII campeonato brasileiro Iemin

NA QUADRA ASFALTADA DA SOGIPA
ÀS 20 HORAS'

o prot. Waldir Echart. técnico da seleção gaúch a ao campeonato nacional de cestobol feminino.
,quando dava instruções às suas pupilas duran te um dos muitos treinos efetuados pelas nossas
"cestinhas" em preparação ao aludido c~rtame. que será inaugurado na noite de hoje, na quadra

central da Soglpa. (Fo to de Wyss Soares).

ABRIRA O CERT A·ME DESFILE
DE TODAS AS CONCORRENTES

Cinco equipes (São Paulo, Rio, Minas, Pa raná e Rio Grande) em busca do título
Bem preparadas as gauchas - Jogos de hoje: Rio x Minas e Rio Gr.ande x Paraná
'- Autoridades e preços
Finalmente, na noite de he] e,

será' inaugurado solenemente' o
VIII Campeonato Nacional de Bo-
Ia ao Cesto Féminino, auspici a-
do e promovido pela Federação
Gaúcha e organizado pela Con-
federação Brasileira de Basquete-
bol.
-Será esta; aliás, a primeira vez

que o nosso Estado patrocina a
disputa de um campeonato brasi-
leil'o em qualquer categoria. E'
uma iniciativa meritória, que foi
coroada de êxito graças ao gran·
'de trabalho desenvolvido para
ta; fim pelo atual mandatário da
entidade cestobolística, ten. Fio-
riano Hypolito Soares. A dispu-
ta de tão magna competição vem
causando grande repercussão nas
hostes ligadas ao cestobol, es-
perando-se que a mesma seja co-
roada do mais completo sucesso.
CINCO EQUIPJ:S EM BUSCA

DO TITULO

Como se sabe, concorrerão, ao
magno certame nacional das J/es_
trelasJl, equipes representativas
de cinco Estados da Federação
Brasileira (São Paulo, Distrito

Federal, Paraná, Minas Gerais. e,
lógicamente, O Rio Grande do
Sul).

Acham-se tôdas elas ostentan-
do sólido preparo, tanto físico co-
mo técnico, devendo asstsfír-se à
disputa de um campeonato dos
mais renhidos dos últimos anos.
As "cesfinhasll paulistas, atuaís
detentoras da hegemonia do des-
porto da cesta nacional, darão
tudo de si para manter a indis-
cutível superioridade que até ho-
je ostentam, pois ,triunfaram am-
plamente em todos os sete cam-
peonatos anteriores, num feito
sem precedentes na história do
cestobol pátrio. As cariocas de-
verão censfltutr-se em suas maio-
res adversárias, pois neste cer-
tame possuem condições para ar·
rebatar de São Paulo o honroso
laurel. Quanto as demais (para-
naenses, gaúchas e mineiras), lu-
tarão entre si para a conquista
,do terceiro lugar. As moças da
'J'terra dos ptnhetr als", atuais vi.•
ce-campeães (1954 e 1955), difícil-
mente poderão reter esta coloca-
ção, visto estarem desfalcadas das
notáveis jogadoras Martha e
Aglaé, integrantes da seleção bra-
sileira, campeã sul-americanà, e
que neste ano disputarão pelo
Distrito Federal. Contudo, não
faltará às graciosas J/esfrelasfl
araucarianas a neeessãrta fibra
para conseguir manter sua pri-
vilegiada condição de segund\l
fôrça do cestoból feminino no
país. No tocante às montanhesas,
vieram com boa disposição de
fazer bonita figura no certame.

BEM PREPARADAS AS
SULINAS

Quanto ao desempenho da jo·
vem e valorosa equipe represen-
tativa do nosso Estado, devemos
dizer que muito se espera de suas
possibilidades, pois submeteram.
se as suas componentes a um se.
vero e prolongado treinamento,
sob as ordens do provecto e com-
petente treinador de nossas cano
chas, prof. W'aldyr Echart. Delas
muito espera a to~cida pôrto-ale-
grense em particular a gaÚCha
em gera'f pois apesar de a bola
ao cesto feminino ser incipiente

10 órgão fécnico da CBB marcou
para hoje a' rodada lritclal, com ..
posta de dois atraentes cotejos:

1.0 jogo - às 20,30 horas -
Distrito Federal x Minas Gerais.

ainda entr.e nós, contamos com o
ardor e a fibra nunca desmenti.
das das defensoras da jaqueta trio
color da F. G. B. A delegação
rio·grandense está assim forma-
da: Delegado ao Congresso - Fio- 2.0 jogo _ 15 minutos após o
riano Hy-pólito Soares, presidente térm'no do 1.0 _ Rio Grande do
da FGB; Técnico - Prof. Wal· Sul x Paraná
dyr Echál't; Juizes - Luiz Au-
gusto Bastian de Carvalho e Frall· (Continua na pág. seguinte)
cisco leeo Neis; Médico - Ora. ~R:~.I'.:'III.~.IP.:~.~IiII!:.'!.~~Ver a Glledes Mostardeiro Pabst; Ió
Jogador"s - Diva Santiago, Mar-
,got M. Idtter, Magda B. Rive, Ie-
da Soares, Carmen Benaduce, tve-
ne Farab, Georgina Seelig, Ivete
Berger, Noemy Vieta, Rosa O. ste-
ga e Beátriz E. Ritter.

LOCAL DOS JOGOS
Como já foi noti,ciado, servirá

de local para a disputa dos jogos
a magnWca quadra asfaltada da
,Sogipa, l avo Alberto Bins. Sua
capacidade foi ampliada, poden-
do abris ar em suas bancadas a-
proxtmadamente 5 ~il pessoas.

'D'ESFIl.E DAS pELEGAÇõES
Servirá como ato de abertura

li realização do desfile das equi-
pes participal'ltes, no próprio lo-
cal dos iOg05, sendo na ocasião
entoado o Hino Pátrio por tôdas
as atletas, cadenciado por uma
banda de música da Brigada Mili-
tar, ge.ntilmente cedida. Logo
após, será procedido ao juramen-
to do atleta pela destacada' joga.
Clora gaIJcha Margot Ritter.

RODADA INICIAL
A tabela já confecc.ionada pe-
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PARTIDA DE BASKETBALL
C. B. B.

.-.·-..·- ·.·..·.····.--·,,··..--··..-- ----fE.AM~·EQTjjpE..-- ---- - ·..··--·..·--··..··..···..···..··,,·····..····..··TEA·M~·EQU'i'p·E·-- -- " .

Match N.·
Partida N.-

Date
Data

Referee
Juiz

........'::..'::~.~..: h.L. ~ y.L!....: L .
Entidade

.....:1.~=..:1.= ?..f. .

.........1.~..1f..1 . Umpire
Fiscal

Time
Hora

..._--------_ .._--"._-"------------"-"--~-----------------------._-._------------------_._------
Entidade

Time out~--.=-:..I--.r-=L.-- .....--..----------.-.....-.- ..--..--..----.----.
Tempos de~~it~a~d~os~__ ~~--~~~~---------

Number First Half Time Second Half Time Extra Period Total
Name of Player of player E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Temp~_ Período Ex~ Score
Nome do atleta Número Score IFOUls Score \ Fouls Score \ Fóuls Contagem

_ do atleta Contagem Faltas Contagem Fl:lltas Co~gem Faltas final

. verr: I v . - --;=-- j ~ - f~~. I 5-............= ~ _ A. __ __" L••_ •.• -X,;,.. .......................................• __ "'''''''''''''''''''' .....................• """' .
-::I f') c-: - ~ .- Xx- - / \ "-I......... --.---- " ---------- ---- --- ..---- --- ·..· ·1··.." , ----...-..--..------

(!-' - 4 i - -- -XCKXX - <r
/o ::.-.::~:.~::::::::~.:~:::.~::.~:::::.:::::.:::::.:::::::::::::::.:::::.::::::::'::'.'::::'.':.::::.::.::..~ ...:.-...::.-.::::.•.•::•.-..=:..''-.:=:: ':::::::::::::::..:::.:::::::::::::::::;'::::::;::::....:::..:.'.::.::::::::1.:._._ ..._.:::::: :.:\: ::::: :::::::::~::::::: .

•....•...•...........•..•..•..........•...•...........·.··············::.·-.·I-:~;~:,;:••·••·-I••=2·.~~=.:~:2t:·••••··.\I=~=
.i~:fco ?::=! I 1 .. : __ 1 1 1 1 __ I '::-J. i.~«". .

1~~J-08t~~f~~~~f34~~1431441451461471481491 50
i51I52I53I54155156IfliI58159IWI6tI62163164165166167168IWj70171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199J100

Teàm - (Quadro) 2...f..~ç C//Z )1 .

Running Score
Curso da contagem

Team - (Quadro) ,LLN.J ..Í1 ..\ : 8:................ i!:~o~u~·ebitiídõS ·..·..· ·..· · ·..· ·

Number First Half T'ime Extra Period Total
of player E Primeiro Meio Temp~_ Período Extra Score
Número Score IFouls Score Score IFouls Contagem
do atleta Contagem Faltas Contagem Faltas Contagem Faltas final

Name of Player
Nome do atleta

~~C;;:~~~r~r T~·:'7·9-~t;..~~i"!:ree .,.............................................................. g:~!:~~ - .
6!=:~it:ísu/ ·..···..··· ·····..····..·· ·.... ~i':t1re g:~!:~~ .

o free throw, two points
lance livre, dois pontos

E player enter game for first time
atletas que entram na partida pela 1.. vez

X goaI from field O free throw, missed
cesta de campo lance livre perdido

Pr P2 personal foul, two throws
.falta pessoal, 2 lances

Standard Marking:
Convenção

D player disqualifield
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

PI P2 personal foul, one throw
falta pessoal, um lance

T technical foul
falta técnica
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CARIOCAS X GAúCHAS - Hoje à noite, cariocas e gaúchas estarão frente a frente na quadra da Sogipa.·O conjunto carioca (à esquerda) jogal'á' com Daisi, Willl1.I',Marta
(campeã de lance-livre), Ivonne, Marlene, Aglaé, La,ls, Neuci, Maria Lucia, Atila, Laura e Eunlce, As gaúchas que vem se empenhando bastante formarao com Magda, Ivone; Ieda,

~. ' , Carmen, Noemi, Rosa, Margot, Díva, 'Beàtrfz, Ivete, Gisela e Georgína '

I ' .
PAULISTAS E PARANAENSES DISPUTARÃO A PELEJA DE ABERTURA DA NOITADA DE BASKET-BALL
() VIII Campisonato Brasileiro de

Baske'tbaf.l 'Feminino, que vem se
4esen"0Ivendo nesta CapitAL com
desusado entusiasmo e singular bzi-
Ihanttsmo, IIl'OSseg'~i~óhode à noite,
quando se d,~sdobl'ará na qundra een ,
tral da Sogilut, à Av. Alblerto Blns,
a quarta ')'odada, uu seja, a penultíma
do certame.
Os dois jOg'os integrantes da re-

1eridtl rodada mais uma vez deverão
atrair numeroso público, jit que es-
tarão rsm ação os mais destacados
eonjuntos 1.articÍl.anles do magno
trnete nacional.

pauttsta venha a vencer, salVO al-
guma surprêsa,

jogos sómente Slet'ó conhecida pou.~_ •••••••••••••••••• __ •••• _ •• IiIi •• ••
eo momentos fUltes do seu inicio,

PREÇOSCARIOCAS X GAUCHAS

Na partida de fundO, o combinado
local .deveva dar combate no callo-
gori",ado esquadrão -do Distrito Fe-
deral. Jit que as campeãs contam
díversos elementos Integrantes da Se-
leção brasil,eir:l e jogadoras que vêm
l.raticando o b asket.bafl Itá muitos
anos, se nos afigura problematica à
vitória das pUI.ilas do Por r, Echart.
Assim mesmo, deve'rá o encontro
interessar aos nfieionadQs, pois, eo-
mo contra as paurístas, as compa-
nheiras de \l)iva, rutarão, 'esltamos
certos, em entusiasmo que Ilues é
l·e"nliar.

A tabehl de preços para ingresso
que vem sendo cobrada ne la Federa
ção Gaúcha de Bnsketbaf t desde
Ilfincipio do eamneonato e que viso
rarü também hoje é a seguinte:
Geral: (.'r$ 30,00; Meia-g'era!: Cr

:;'),00; Olldeiras: Cr$ 50,00.

I'RIl\>IJi;IRO JOGO: sao PAULO X
PARANA'

Abrindo a rodada, de1rontar-se-íío
os selecionados de São Paulo e do
Paraná, respectivamente, campeão .e
víee.eamneão do ano passado. S>!lU
dúvida alguma, deverão as Integran-
tes do J'araná impor a máxima resis.,
. j;êncl·a à equipe plilulista, favorita
para sair, da quadra com os roúros
da vitória. Se o seteeionade bandei.
rante conseguiu vencer no eamnen-
nato de' Níterõí, pelo escore de 53 a
33, contando naquela oportunidade o
team da !ferra dos Pinheirais com
.A varíosa cool.eração de Martha "
Aglaé. não se verificando isso desta
feita, é de se supor que o conjunto

HORARlO

Os jogos, eome de costume, iniciar.
_se_ão I.recisa:mente' às 20,30 horas,
:rllzelldo-se nseessarn, Um intervalo
de 15 minutos ,entre a partida pre-
Iímínae e o embate de fundo.

JUIZES

ConfOrll1le deetrmínaeão do depar.,
tamento técnico da Confederação, a
eScalação das autoridades para Oj
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- 12· li - S"~ .
I H_oje, às 20 horas. na quadra
~sfaltada da Sogipa, à Avenida
'lAlberto Bins, terá lugar o torneio
"àe basketball dos lU Jog·os. Aber-'
tos -Femininos. Há grande ínteres-
'~e para o desfecho dêsse prélío,
lá que nas vezes em que foi rea-
~izado tanto a Sogipa como o U,
mião conseguiram um triunfo. De-
}Vé agora a luta entre' as equipes
'!das duas agremiações ter aspecto
de' uma, revanche. E sendo em
Itempo reduzido, muito dificilmen-
te se poderá afirmar que esta ou
aquela possa ser a vencedora e
mesmo se outro dos quadros par-
ticipantes levará a melhor.
, Além da Sogipa (dois quadros)
e Nautico União, deverão também
participar os quadros do Gremio
!P-orto Alegrense, Internacíonal e
E. C. Piratas:
I Os jogos serão em tempo redu-
tido. devendo ser o prério dirig ido
pela Federação Gaucha de Bas-
k:e1.ball, que indicou estes juizes:
1 .Alfonso Lefever, Franco Conte,
Iael'gio Zanella, Antonio Heínz,
~tenato Breriol de Andrade, oarios
fJcarplni, Italgani Falcetta. Ivo
lHibeiro. Ernesto Becker e Mauro
ferreti.
I Representará a F. G. B. du-
11 mte a realização dos jogos o
p residente da errtídade desportís-
(ta Randolfo Pianta Balbão.

I Sitspensos'os Jogos Oficiais I

I Em vista da realização, duran,
Jtf!re~tll; semana! ~os Jogos Abertos
$'emmmos, o1'ga-rlizados e patroci-'
nados pela Folha Esportdva, a di-o
li'etoria da Federação Gaúcha de
IBMketball, com o intuito de co-
operar com os referidos jogos que
tanto Interesse vêm despertando
\Í'esolveu suspender durante r,ta
llemana os prélíos do oampeona,
/to F'en:Unino de Basketball,

JQGOS ABERTOS FEMININOS

Passôu~lJiiiemO
Dia do Basket
Foi ontem Ó dia de basket-ball

dos III Jogos F'em í nlri os. Os pr e-
lios foram realizados 'na quadra
da Sogipa, que conseguiu a.p a n ha.r
uma das maiores assistencias do
ano em jogos de ba.s ke t- baIl fe-
minino, Pela primeira vez na h ls-
toria desse esp ort e participaram
de. um torneio seis representações.
-Os jogos decorreram animados, es-
pecialmente os dois ultimos, em
que houve tenacissima luta pela
vitoria, empolgando assim os as-
sistentes. .

Os jogos tiveram correta ar b l-
t ra.g em . Mas a partida f í na.Ií s s í ••

ma entre os quadros do Na u t í co
União e Sogipa, que terminou com
a vitoria do Nnião, por 15x14 ten-
tos, provocou um protesto de par-
te do storcedores sogipanos, pois
que no mornen to de trilar o apito
do cronometrista, M'argot co ns e-
guiu encestar, mas, co m o é ob v io,
a cesta não foi co mp u ta da, já
que a mesa observou ter ela sido
conseg uld a í med í a t a.men t e avós o
t ermí no do tempo.

O Nautico União, que conseguiu
na semifinal trm a diucil vitoria
contra o quadro do Piratas, foi o
vencedor do torneio, repetindo a
mesma atuação do ano anterior.
C01l1 esforços, as "un í on í s ta s triun .•
faram sobre o quadro da Sogipa,
que, inegavelmente, foi o melhor
da noitada, m a.s iniciou muito fra .. \...
ca.m en t e o jogo decisivo, con trí-
buindo a ss í m para a ajustada vi ..
toria da equipe da rua Quintino
Boca iuva ,
O torneio teve um desenrolar

sem falhas por merito da FGB que
providenciou em tudo para que
pudesse. ser assistidos regularmen-
te os jogos, sem .demo ra e com a.
fiel observancia do horar í o .

Serviram de juizes Afonso Lef e-
v er, Sergio Zanela, José M. Kroeff,
José A. Cesar. Na mesa atuaram
Claudio Pereira e Alberto Mattis.
O presidente da FGB presente ao
torneio, tomou s,ilmpre acertadas
medidas para o seu correto desen-
rolar.

Foi este o resultado geral do
pr elto :
O Piratas venceu a So g íp a A,

por llx6 (4x4); o tr mã.o venceu o.
Gremio, por 13x3 (5xO; a Sogip~
B venceu o Internacional, por 24-1
(13xO); o União venceu o Piratas,
por 13x12 (5x6); o União venceu a
So gipa por 15x14 (lOx8).
O quadro vencedor formou com

.esta compostcã o : Diya, Ieda, Cal'''
m em, Diná, Ro serna r í, Zo lm a, Zil-
da e Miriam. A Sogipa alinhou
assim: Magda, Mar got, Beatriz, Ll-
aa, Ge sh a, No em í e Cloé.

o 'l'ORN·EIO DE ;VOLLEY-HAI,L

O torneio de volley-ball d'6s .Jo-
gos Abe.rtos ~erá realizado ã rn ã. ••• ,

nhã, às 19.45 horas, na quadra so-
gipana. Os quadros deverão se a-
presentar, nesse horario, aos di.
rigentes do p r el l o , em vista do
sorteio ser efetuado no local da
pugna, devendo esta ser d ir lg lda
pela FGV. .

'l'KNIS DE MESA

Tambenl na Bog lpa., a.manhã, às
20 horas, será r ea l iaa.do o torneio
de tenis de m es a . O sorteio ta rn-
bem será procedido no local da
pugna.

A CON'rINUAÇ.'iO

E' este o ca rn et dos jogos, para
o dia 15 de novembro, feriado na-
cional:

8 horas - ~_orneio de .g í ná s t í ca
de aparelhos na Sogipa.

9 horas - regata a remo, na
raia dos Nav ega.n t es ;

10 horas - torneio de pesca na
Ilha do Pavão;

14 horas - torneio de boIão na
-aede da Soe, Goondoleiros;
• 15 horas - torneio de esgrima,
na sala de armas do Nautico U-
nião;

16 horas - torneio de lance-li-
vre na quadra do 'Na ut ico União;

17 .hora s - torneio de saltos 01'-

namentais, na piscina do Nautl co
União.

Um detalhe do torneio de basketball dos lU Jogos Abertos femininos,
vendo-se em ação .sogípanas e eoloradas. Vê-se Noemí, da Sogipa,
pretendendo eneestar,: sendo, interceptada por Selma. Aparecem, ain-

da, na foto Georgina (8), Dsa (9), Erezilda,eMagda un,
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I Os jogos serão em tempo redu-
tido, devendo ser o prério dirigido
pela Federação Gaucha de Bas-
ketball. que indicou estes juizes:
1 Af~onso Lefever, Franco Conte,
ISergIO ZaneJla, Antonio Heinz,
ntenato Brenol de Andrade, carros
f.l{:arplni, Italgani Falcetla. Ivo
lHi,beiro. Ernesto Becker e Mauro
ferreti.
I Representará a F. G, B. du-
r, mte a realização dos jogos o
p residente da entidade, desportís-
,ta Randolfo Pianta Balbão.

t ~pensos'os Jogos Oficiais

I Em vista da. realização, duran,
Jtflresta semana, .dos JogOS Abertos
!Femininos, 01'gá:rtizados e patl'oci-'
nados pela Folha Esport.íva, a di-o
retcría da Federação Gaúcha de
lBa.c;ketball. com o intuito de co-
llpel'ar com os referidos íogos que
tanto interesse vêm despertando
\resolveu suspender durante "ta
'oemana Q,S préüos do oampeona.,
~o Feminino de Basketball,

JQGOS ABERTOS FEMININOS

Passôli~l)niemO
Dia do Basket
Foi ontem Ó dia de basket-ball

dos Irr J'ogo s F'ern í n lnos. Os pre-
lias foram realizados "na quadra
da Sogipa, que conseguiu apanhar
uma das majores assistencias do
ano em jogos de basket- ball fe-
minino. Pela primeira vez na hia-
toria desse espnrte participaram
de um torneio seis representações.
Os jogos decorreram animados, es-
pecialmente os dois ultimas, em
que houve tenacissima luta pela
vitoria, empolgando assí m os as-
sistentes.

Os jogos tiveram correta a rb i-
t.ra.g ern . 'Mas a partida f ín a.Ií s s í-

ma entre os quadros do Na u tico
União e Sogipa. que t er m l no u com
a vitoria do 1\Jnião,. por 15x14 ten-
tos, p róv o co u um protesto de par-
te do st orced or es so g lpa.nos, pois
que no mornen to de trilar o apito
do cronometrista, M'argot canse.
guiu encestar, mas, C01TIO é obví o,
a cesta não foi computada, já
que a mesa observou ter ela sido
consegu ld a í med í a.tamente após o
t er-m in o do tempo.

O Nautico União, que conseguiu
na semifinal lTI11>t di!.icil vitoria
contra o quadro do Piratas, foi o
vencedor do torneio, repetindo a
mesma atuação elo ano anterior.
Com esforços, as "un iorriat a.s tríun-
faram sobra o quadro da Sogí pa,
que, inegavelmente, foi o melhor
da noitada, m a s iniciou muito fra .. l....

ca m en t.e o jogo decisivo, contri ••
buindo assim para a ajustada vi-
toria da equipe da rua Quintino
Bocaiuva.

O torneio teve Um desenrolar
sem falhas por merito ,da FGB que
pr ovídencto u em tudo para que
pudesse, ser assistidos regularmen-
te os jogos, sem .demora e com a
fi.el ob servau cía do horario.

Serviram de juizes Afonso Lef e-
ver, Sergio Zanela, José M. Kroeff,
José A. Cesa r , Na mesa atuaram
Claudio Pereira e Alberto Mat t í s ,
O presidente da FGB presente ao
torneio, tomou s?mpre acertadas
medidas para o seu correto desen-
rolar.

Foi este o resultado geral do
p r el io :

O Piratas venceu a So gip a A.
por llx6 (4x4); o trnia o venceu o,
Grem io, por 13x3 (5xO: a So g ipa
B venceu o Internacional, por 24-1
(13xO); o União venceu o Piratas,
por 13x12 (5x6); o União venceu a
Sogipa por 15x11 (l Ox8).

O quadro v en c ed o r formou com
es ta composição; Dí v a, Ieda, Cal'.
m e m, Diná, Ro s ern a r i, Zolma, Zil-
da e Mí r í a m . A Sogipa alinhou
assim; Magda, Ma r-go t, Beat r íz, Ll-
aa, Gesha, No em í e Ol oé •

o 'l'ORNEIO DE :\'OLLEY-BALJ.

o torneio de volley-ball d\5s J'o-
gos Abertos s er á realizado am a ..
nhã, às 19,45 horas, na quadra so-
glpana. Os quadros deverão se a-
presentar, nesse hora rio, aos di.
rigentes elo p rel io , em vista dO
sorteio ser ef'et uado no local da
pugna, d ev eu do esta ser d í rigí da
pela FGV. ,

''l'FJNIS D'I;; MESA

Tambenl na So gl p a, arna nh ã, às
20 horas, será realizado o' torneio
de ten í s de mesa. O sorteio tam-
bem será proceelido no local da
pugna.

E' este o carn et dos jogos, para
o dia 15 de novembro, feriaelo na-
cional:

8 horas - torneio de .g'inástica
de aparelhos na Sogipa.

9 horas - re g at a a remo, na
raia dos Nav ega.nt es ;

10 horas - torneio de pesca na
Ilha elo Pavão;

14 horas - torneio ele boIão na
-sed o da Soe. Goo n d o l el r o s ;
.,. 15 horas - torneio de eag rl ma,
na sala ele armas do Nautico U-
nião;

16 horas - torneio de lance-li-
vre na quadra do Nautico União;

17 .h ora.s - torneio de saltos or-
namentais. na piscina elo Nautico
União.

Um detalhe do torneio de basketbaU dos lU Jogos Abertos femillÍnos,
vendo-se em ação sogipanase eeloradas. Vê-se Noemi, da Sogipa,
pretendendo enoestar,: sendo interceptada por Selma" Aparecem, am-

da, na foto Georgina (8), Dsa (9), Erezilda, e Magda. un,
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'TEAM • EOUIPE TEAM • EOUIPE fF.

Match N.O .
Partida N,«

Date I~.~LL\.S. ~ .
Data ,. .. ~ ~ '\

Time ' 0.. : ':: : .
Hora

Referee ....__ : ';. ~.f) g : : .
Juiz • Entidade

Umpire "' ~ .
Fiscal . Entidade

Team - (Quadro) ~~ C..:.~.\~~.::(: ~ ~ 6' . Time out JtL .
Tempos debitados

Number First Halí Time Second Halí Time
Name 01 Player o~~~C;;:;;E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo
Nome do atleta do atleta ~---'s"'"c-o-r-e----'I ~F;-o-u.,...ls-I-----"'-S=c-ore I Fouls

r: Contagem Faltas Contagem Faltas

~I:-----~----- "\

Coach
Técnico ~< .~j ~I~'I I 1 1 til .r;

lIunning Sore 1711'1 ~I~' 5'1 fi 171819110111112113114115116117118119120121122123124125126/27128129130131132155154155156157158159140141142145144145146147148149150
Curso da contagem 1511521"53154155156157158159160 L6116216516j 16516616716816917017117217317 4175176177/7817918018118218518418518618718818919019 I 1921951941951961971981991100

Teám - (Quadro) .: '"..: ; ~ , ;..,.) . Time out .
Tempos debitados

~~~~~co cir • " .~ jf" 1 .- 1 ..' 1 I '·--I~-· I ~JI
;: Running Score '1 :V12;j 'i'1 t-15 ~'6 .1.·~11Y1~1g.j1:Jt12113114115116117118119120121122 23124125126/27128129130131152153154155156157158159140141142145144145146J47148149150
~ Curso da contagem r,J1152IS3154155156j'571'581'59i50161 16216516416516616716 8169170171172 75174175!76177178179180181J82183184lI:l5186187188189190191192195/941951961971981991100

~~~~:g~IF~S\l!aH 'rim; ',::{ \..... b~:t~g~~rI1nar..I\.l I., l; .
Score OImSe~ond H:~~ Ti~~PO '% ;K' "t. .
Contagem do 2.° Meio Tempo .
Score of Extra PeriodContagem do Período Extr·á:..··..· ; · · · ···· ·..· .-

~ -- ~ --------~'~-+--------------------------------------IS k ff." ~ J.' ,.;;, Referee .', " .~ core eeper /.U:~ ;ü.J''j< •./.;,~,.~:;). •...••. V... .. .

~ ~f~~~~~~:p..<: ~<.: C..: :: ;.:.:7.~:~~~~~:~ire : :Z..:>.:.:::.: :.: / ::: .
~ 1__C_ro_n_o_m_e_t_rí_s·_ta~ F_is_c_a_l_ ../ j I j .

player disqualified
atleta desqualificado
ffee throw, one point
lance Hvre, um ponto
P2 personal Ioul, one throw ~

falta pessoal, um lance

-,.,
Number
of player E
Número
do atleta

First HaU Time
Primeiro Meio Tempo

Score Fouls
Contagem Faltas

Name 01 player
Norne do atleta

III
li)•....
o
T'

o
o
r

Standard Marking:
Convenção

Second Halí Time Extra Period
Regundo Meio Tempo Período Extra

Score I Fouls Score I Fouls
Contagem Faltas Contaaem Faltas

Total
Score

Contagem
final

-

~~~g~~gv~~~~or····~ ..\..(~··\=·..·;. ..r.;~·....··..·:···....·..··....·..··
Captain
Capitão
Captain
Capitão

@ free throw, two points
lance livre, dois pontos

T technical Ioul
falta técnica
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Date .JJ..~.t...LU..~ L ~..~~~ ~~.~..~~.~~.~.
Data

Time i.~J~<~..~.~~-:~.~..~ ~~~~~~~..~~~~~~~~~~~.~~ .
Hora

Match N.O
Partida N.o

. ..........~ '.
Umpire
Fiscal

Time out .J , ~ ~..~..
Tempos debitados

E
First Halí Time Second Halí Time Extra Period Total

Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Período Extra Score
Score r Fouls Score Fouls Score I Fouls Contagem

Contagem I Faltas Contagem Faltas Contagem Faltas final

Number
of player
Número

do atleta

Name oí Player
Nome do atleta
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Second Halí Time Extra Period
Regltndo Meio Tempo Período Extra

Score I Fouls Score I Fouls
Contagem Faltas Contaoem Faltas

First Halí Time
Primeiro Meio Tempo

Score Fouls
Contagem Faltas

Number
of player
Número
do atleta

Name of player
Nome do atleta E
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Contagem do 2.° Meio Tempo 5 O' C 1; J
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Contagem do Perío.d o Extra ....~....~~~~~..~~.~.~.~~~.~~~...~~~~~..~.~~~~.~~~~~~.~.~~~..

------------------~-----------------------------------------------I
Scorekeeper .~~~~~~:~~~;.~~..(..:«~.:..~:-:_,...~~"..,.~.,..... ::...~. Referee .~~~~~.~~.~~.. ~...~~~.~~~~...~.~~~.~~~.~~..~...~~~~.....~~. Captain
Apontador rr:: . . " Juiz Capitão
Timekeeper ~.." ~............................................... Umpire .~ ~.~.~..~~ ~ ~ ~.~~.~~.... Captain

J Cronometrísta Fiscal Capitão .~~~.,,~~~~~~ ~ .ml-----~----------~--~-- -----------------------~-------------------_
oo
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li)

D player disqualified
atleta desqualificado
free throw, one point
lance livre, um ponto

Pl. P2.~~~ personal íoul, one throw
falta pessoal, um lance

o-•.

Standard Marking:
Convenção

E players enter game for first time
atletas que entram na partida pela 1.'vez

X goal from field O free throw, missed ~ 0
cesta de campo lance livre perdido

pl p~ ~ personal roul, two throws
falta pessoal, 2 lances

Q9 free throw, two points
lance livre, dois pontos

T teehnícal Ioul
falta técnica

Total
Score

Contagem
final
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INTEGRAL BR Il HO' ALCANÇOU
O TORNEIO DE BASK-ET -BAll
- o União sagrou-se vencedor do torneio -_

t-a:d015:Piratas venceu a Sogipa ~
B: União derrotou o Gremio; So-
gípa venceu o Internacional, se-
guindo-se após a contenda entre
as equipes do União e do Pira-
tas. ganha pelas jovens do clube
unionista por 13 a 12.
O choque- 'decestvo, reunindo

União e Sogípa, foi vencido pelo.
União por 15 a 14. O quadro- ce-~'--===="'::-=-----------'----'=--==----'- leste, portanto, sagrc: "se carn-

13 -NOVEMBRO - 1956 peão do torneio.

. TEVE .eíetívação na --noite de-
ontem, na quadra da avenida AI-
berto Bins, o torneio de cestobol
dos 3.0 Jogos Abertos Femininos.
Numeroso publico presenciou a
seríe de embates, onde esteve em
ação um grupo das mais destaca-
das "cestinhas" da cidade. Os
",,'t"j~ apresentaram êstes resul-

lU roGOS ABERTOS FEMININOS - Magnífico em todos os
aspectos o campeonato de basketbâll dos Jogos Abertos ontem
efetuado perante grande público, na quadra da Sogipa. Triun-
fou o Naútico União, que por um ponto venceu os quadros do
Piratas e da Sogipa. Na foto, os dois quadros finalistas, tendo
ao centro 0_ árbitro Afonso Lefever, que, espontâneamente, quis
.colaborar para o êxito da noitada que a F!JrBdirigiu com bas-

- tante acerto.

ARBITROS NOS JOGOS ABERTOS FEMININOS - Os arbitres 10.
cais do basket e mais o sr. Afonso Lefever prestaram sua colaboração
no torneio cfetuado anteontem, sob a direção da FGB, entidade presi-
dida pelo esportista Randolfo Pianta Balbão. Dirigiram o torneio O~
juizes ZaneIla, José Maria _Kroef"José A. Cezar, Claudio Pereira e,

Afonso Lefever



.1.'IU:S EQUIPES que Intervieram no Torneio de Basket dos 10gos Abertos Femininos. Â esquerda, o quadro do Internacional,' que formou com Tara, Ivete, Georgina, Erezilda •

.N'ihlll. Selma e Zaira; ao centro, o conjunto da Sogipa, vice -eampeão, que apresentou Magda, Mlriam, Bea.triz, Margot, Gesha Noeml, lisa e Cloé; à direita, o conjunto do Gremio,
que lançou na. quadra Wanda, Shirlei, Gilca, Iolanda, Adelia, lvone, Ligia, Neusa. e Aurora

o guemH' je o JI gó
:GINkSTICA SANTA CRUZ1 NAUTICO IGUAÇU, GINASTICA SÃO LEOPOLDO._SOGIPA,. NAVEGANTESrSÃO·
I JOlOT UNII0, PIRAT ASI GREMIO, SULBANCO', GLORIA T. C. NO TORNEIO DE TENIS 'DE MESA. .

r

--DI

DRAMATICA foi a vitoria do
Nautico União no torneio. Nas
duas ultimas pelejas as "ceIes·
tes" tiveram de empregar toda
a tecrrlea e lutar com toda a fi-
bra para sobrepujar os valoro-
sos adversarios. Os dois jogos
. foram vencidos por apenas um
.ponto de vantagem Para as
unionistas. Ao lado, uma fase
do ultimo encontro, com a So-
gípa, e que foi vencido pelo
União por 15 xJ4. Foi uma par-
tida arduamente disputada.

(Texto na 11." pagina)

CAMPEÃS - As atletas do
Nautico União obtiveram a
vitoria no torneio de baskef
dos Jogos Abertos, após uma
sequencía' sensacional de vi-
torias sobre o Gremio (13 x
3), Piratas (13 x 12) e a So-
gipa (15 x J.4). O clube vito-
rioso no certame colocou em
cancha nas diversas pelejas
as seguintes atletas: Ieda,
Carmen, Dmá, Zolma, Bose-
mart, Diva, Zilda e Miriam.
Foi cestínha do torneio a
atleta Ieda, com 15 pontos,
10 dos quais assinalados na

ultima partida

A EQUIPE DO PIRATAS - O conjunto- do Piratas teve boa .atu~çi6,
tendo" sido eliminado por, apenas um 'ponto, pelo União. ,Formou com.

Luci. Roa,' Huguette, Silene, Ermelina e Idite

e

.0 TORNEIO de tenis de mesa dos lU Jogos Abertos Femininos
será. realizado boje às 20 horas, no andar superior da sede central
da Sogipa, devendo ser dirigido pela Comissão Técnica de Tenis de
'Mesa da FARG. Haverá um torneio de equipes e os individuais.
single e double. Cada representação deve ao 'menos integrar as suas
equipes com duas tenistas, podendo no torneio individual de single
colocar em Iiça numero ilimitado de parbícipantes, assim como no de
duplas.

O torneio será. desdobrado em duas mesas, devendo ser disputado
por diversas representações.

O l'ORNEIO DE VOLLElBALL equipes. União e Piratas. com (luas
equipes, Gi emío, Sulbanco Gloria
Tenis Clube e outras.

O torneio que será dirigido pela
FGV, tem este regulamento:
Art. 1.0 - O Torneio de VolleY'l"

balI dos rI! Jogos Abertos Femint-
no - "Folha da Tarde Esporti-
va" será' realizado de acordo

com o presente Regulamento. res-
peitando o que dispõem cs .Regu-
lamentos que regem o Volleyball
Nacional.
Ar&. 2.Q - somente deião

particípar do Torneio as Agremía ..
ções devidamente inscritas,
Art. 3.0 - Cada Agremíacão

poderá ínscrever quantas equipes
desejar.

.(Continua na 13".a página)

Hoje, às 19,45 horas, será realí-
zado na Sogipa o torneio de vol-
leyball dos Jogos Abertos Femi--
ninos. Esse prelio promete ter um
exíto ínlgualavel, tanto pelo nu-
mero de inscrições. como por con-
tar com a presença das melhores
volíbolístas do Estado.

Alem das sociedades locais, de-
verão comparecer representações
da Sociedade Ginástica Santa
Cruz, vitoriosa no torneio de .carrí>
peões realizado em setembro ul-
timo, do Clube Nautico Iguaçú e
Sociedade Ginástica de São Leo-
poldo. Prometeram comparecer
as sociedades locais: Sogipa, com
três equipes, Navegantes, com tres
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Dramatica Vitoria" do U~iao
No' Torneio, de B~asketball!
o TORNEIO de basket-ball dos

rIl Jogos Abertos Femininos de-
correu de maneira brilhante. Foi
uma otima parada 'do esporte da
cesta feminino e que ontem teve
lugar na quadra asfaltada da So-
gipa, quando desfilaram seis qua-

dros, o que "acontece pela primei-
ra vez em nossa cidade.
O prelio reuniu uma assísten-

cia numerosa. E a organização, a
cargo da FGB, com seu presiden-
te Randolfo Pianta Balbão à
frente, foi digna de elogiosas re-
ferencias.-
Os jogos decorreram animados

e bem controlados, devendo ser
ressaltada à presença do correto
arbitro carioca Afonso Lefever e
de outros destacados juizes locais:
Sergio' Zanela, José Maria Koeff,
e José A. Cesar que, se revezan-,
do, prestaram bons serviços ao nos-
so esporte da cesta feminino, que
inegavelmente ontem teve uma das
suas grandes noitadas. Na me-
sa atuaram Claudio Pereira e AI-
berto Mattis.
O horario foi bem cumprido. Os

jogos se desenrolaram animados,
agradando 'ao grande publico, es-
pecialmentequando oquínteto ven-

.•.

cedor, o União, bateu por um pon-
to ao Piratas, depois de estar por
muito tempo inferiorizado no mar-
eador. Depois foi a sensacional
partida final. O Nautico União
conseguiu boa vantagem. No fi-
nal, uma forte reação da Sogipa
colocou em cheque a vitoria do
quadro que mandava no placard.
Mas, trai das pelo cronometro, as
sogipanas somente conseguiram o
tento que lhes daria o triunfo
quando já havia soado o apito
do cronometrista. E assim, de ma-
neira sensacional, o 'União conse-
guiu pela segunda vez vencer o
torneio dos Jogos Abertos, por mí-
nima diferença. Todavia, seria in-
justiça dizer que o otimo "five" . B neeu .
uníonísta foi superior ao que hon- Sogipa ve ceu Internacíonal
rosamente perdeu nesta tempora-, por 24 ~ 1 (11 x O) .--:- quadro
da a condição de invicto. Foram ve,ncedor: Magda,' Margot, Bea-
ambos dignos da, vitoria. ' triz, cestll:lha 9 pontos, Ilsa, Ges-

ha, Noemi e Cloé, tremador Oer-
Os jogos realízados tiveram es- son Ruhe. Quadro do Internacío-

tes resultados; (Oontmua na 15.a página)

Piratas venceu Sogtpa A - qua-
dro vencedor: Rosa, Leici, Ughete,
Silene, Ermelina, Edite, cestinha
do quadro em 6 tentos. Treina-
dor Domingues. Quadro~ da Sogi-
pa: Lilian, Elisabete! Ester, Suzi,
oíance, Clari e Ana. Resultado
geral i1 x 6 (4 x 4).
'União venceu Gremío;: 13 x3
(5 x O) - quadro ,vencedor: Ie
da, Carmem, Diná, 'Zolma, Rose-
mari, Díva, Zilda e Miriam, ces-
tinhas Ieda e Diva (4) treinador
Dilson Santiago. Quadro do Gremio
Wanda, Shirley, Gilca, Iolanda, A-
delia, Ivone, Lígía, Neusa e Au-
rora, treinador Leonardo Viafore.

I,
I,

"

\
(,,
r
\
\

'~

,
",

'.\·.,
,1,,

';'

·, t,:' ,
c s •,,,

, <..
(

~·••"•·•··•··•••,.·••~·•·•~1."

~



~"""""-~~~.--"""i""'""f"~.----..r-""""""""".~

'7 - NOVEMBRO - J956

,.
. Um aspecto apanhado durante. o ioineio de/, __o ,"alI_dos JogOS Abertos Femininos
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VOLL~Y-BALL - Um aspecto apanhado 'durante o torneio de volley-b311 dos JogoS Abertos Femininos
( ,

O'rUriião' .Brilhou' 'e,~Venceu
NO:.Torneio. de" LaaceIl
.COM UMA organização que

merece especial louvor, foi reali-
zado anteontem à tarde, na qua-
dra do Nautico União, o torneio
de lance livre dos Jogos Aber-
tos Femininos. Sob a direção do
esportista Waldir Echart.co cer-
tame se desenrolou sempre-inte-
ressante, dado o grande pla-
card atualizado no final de ca-
da atuação das concorrentes.
Também II presteza _em que

foram tomadas as medídas para
o imediato transcurso da com-
petição merece citação especial.
O N. União conseguiu brilhar
nesse prelio. Além de ganhar co-
letivamente o torneio, aindain-
dícou à +cestínhav dos Jogos, que

foi a atleta Ieda soares, com 13
pontos, assim como as classifica-
das em segundo e terceiro lugar,
com 12' pontos, além de também
conseguir a quarta colocação in-
dividual com ~osemary, 'com 11
. pontos, empatada com suse, da
Sogip'a.
O resultado coletívo. foi este:

3ó lugar - Gremio 52 pontos
- Aurora 6, Wanda -5;-' Schirlei,
5, Eloá 9, Jolanda 10, Ivonr 4, A-
delía 5. Reserva Gilca.

4° lugar - Sogipa B, 41 pon-'
tos, Ana 5, Clarice 2, Miriam, 5,
Clarice Campos;· 7, Ester, 5 -
Elisabete 6, Karin: 3 e reserva
Cristiane.

10 Iugar - Nautico União,
78 pontos, com Rosemary Ll , Car-
mem 7, Diva 12, Ieda '13, Dimá
12, Zi1da 9, Claci 7, reservas Li-
zía e ·Yara. , .
2° lugar -'- Sogipa A 61 pon-

tos - Oloé, 8, Tlza 9, Gecha 9,
Noemi 7, Beatriz 4., Margot; 6,
Suse 11 e Magda 7.

5° lugar - Piratas, 40 - Ro-
sa 6, Edite 4, Emelina 4, Luci 6,
Emilia 9, Gislene 4, Elena 3 e

. reserva Neith.

6° lugat ~ Barroso, sõmente
. individual, Antoníeta 2, Iara 9
e Evinha 8.

.~

A "CESTINHA" dos J(\gos Abertos de t'956, Ieda Soares, do Nautico

União
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Da Foo0ração Gaucha de -Ba-sket- ~
ball acabamos -<Jerecebe!' a seguinte
.Nota Oficial:

"Resoluções da dirEltoria em S"E>S-

são de 29 de nove~hnO ~: 1) r
_ MarclfH!ifanra:e 30 ded.;zembro
de 1956, para inicio (10 Campeonato
Estadual Feminino, a realizar-se
em Porto Alegr€>; 2) - Marcar a
1ata de 18 de d.,zembro, para ini-
cio do Campeonato E&tadual ln-
fanto-juvenil, a r&ijJ1zar;Mena d-

o dade de Santa Maria, 3)c-'b- Conce-
der inscrição ao Campoonato Es-
tadual Fem~nino, às seguintes en-
tidades: Sogipa, de' Porte Alegre;
America, -de Pelota.!' Jl> ÇQ..ri'l1~'I~
de Santa Cruz;. _. -'""

TRES FINALISTAS NO-FEMININO

A diretoria da Federação Gafteha de Basketball
vem ultimando as provldênela.. para a realiza~ilo do
Campeonato Estadual Feminino, -programado para OM

dias 10, 11 e 1.2 do eor..-te. -
Corno notle1amoli, pela primeira vez partlelparilo

tr(;s representa\ltleO\ ou sejal Soglpa, eampell metropo-
litana, Corlntlnns S. C. de S. Cruz, e o América, de
Pelotas, que fará sua estrela em eertames desta natu-
reza. ..

Para que o referido torneM tenha ainda maior
atr~~iiol os diretores da FGB re ••oh-eram patroelnar e
oJog:lnizur tlD1 Triang'1l1ar, entre os melh-ores quad,ros
m:tseullnos da eapltal, Grêmio, Cruzeiro e Sog:pa e
que será disputado paralelamente ..• Sogipa jã. con-
cordou eom a proposta da FGB, fazendo-se crer que
também O Grênllo e o Cru ••eiro venham a partiCipar
dos jogos, cooperando desta forma com as Inlelativa"
dn entidade rellponsável pelo ballket e~ nO"80 Estado.

Para o vencedor do referido -Triangular, o 1.o vi_
ce_presidente da FGB, dr. Hilton llleleehl. ofere'Cer.á
uma fina copa, devendo a•• trê •• equipe" .,.nrtl"ll,nnte ••
.••e.'chere}llo medalha". T. •••.•. -- • ",'a-mente -ft 4RH'O. ~rata
e 'bi9uzt, oferecfd-os pela FGB.· - -._-------_ •..-- _ .•. -_ ..'-~_ .•..;

,- NOTA OFICIAL DA: FGB
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SARADO O .1.0 JOGO DECISIVO DO
. . ,

CAMPEONATO ESTADUAL FEMININO,. " " .' ',:." -:'. . ..' .' - ,.",
CONVITE DA
RUSSIA' AO
BASKET -BALL

1-.BRASILEIRO
RIO, 12 CF. T.) - Não obs-

tante certos resultados decep-
cionantes e até mesmo comple-
tamente negativos, o basketball
brasileiro gosa de bastante
prestígio em todo o mundo. E
como comprovantes de nossas
palavras, temos ' a informar a-
gora que o . Comité Olimpico
das Federações Esportivas da
Russía vem ele enviar um con-
vite à Confederação Braslletra
de "Basketball para. qUe suas e-
quipe§ (masculína e feminina)
fossefu participar dos lU Jogos
da Amizade. pregramados para
o período entre 29 de julho e
10 d agosto .de 1. 957. O pre-
lio em referência é disputado
nos moldes dos Jogos Olímpí-
coso s-abendo-se que serão dis-
putadas 25 modalidades dife-
rentes para atletas masculinos
e 15 para atletas 1'emininos.
E quanto ao transporte e es-

tadia, .tudo ficará a cargo "da
entidade russa, uma vez as de-
legações em solo soviético.

11-. -~------~

Segundo foi noticiado, a Federa- Joaquim Maino Fernandes, prof.
ção Gaúcl1a de Basketball estava da Escola Preparatória ~ Pôr to
decidida ã realizar o 110 Campeona- Alegre. Segundo estamos informa-
to Estadual de Basketball Femi- dos, o major Fernandes, que, aliás,
nino nos dias 17, 18 e 19 do C0r- vem integrando com eficiência o
rente, entretanto. o America de Tribunal de Justiça Desporbíva
Pelotas. que estava ,inclinado a da F.G.B" é entusiasta do esporte
parti<:ipardo certame, desínteres- da cesta e além disto, profundo
sou-se e o Corintians E. C. de conhecedor das lides esportivas.
Santa Cruz do Sul pediu à enti-
dade do basketball que o certame
viesse a se efetuar o mais cedo
possível. Atendendo ao pedido do
campeão da "Capital do Fumo", a
F. G.B. resolveu programar os jo-
gos do certame para sábado e do-
mingo- proxímo. Desta forma, ten-

• do. cOJPolocal a quadra do Sógipa,
I será reahzado no proximo sábado
o primeiro jogo da serie "melhor
de três" entre, a Sogjpa, campeã
metropolítana .e o Corinthians E.C.
campeão de Sial1ta Cruz.
Para dar ainda maior atrativo ao

campeonato, a F.G.B.· fará' realtzar
preliminarmente aos jogos femini-
nos, um triangular masculino. ten-
do convidado para tanto os quadros
titulares do Cru?I,eiro, Sogipae
Marcilio Dias.

As eleições na FGB

Faz poucos dias. noticiamos a
respeito das proprtas eleições na
Federação Gaúcha de Bàsketball,
informando o que havia de con-
creto sobre as candidaturas- Ran-
dolfo Pianta Balbão e' Ornar Píri-
dó. Hoje, podemos noticiar com
primazia que surgiu outro nome
que deverá sér indicado por um
dos clubes filiados à entídadd es-
pecíalízada. Trata-se do major

____ o
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AS_ATLETAS sogipanas, que defenderão e titulo maximo no basket feminino

~. EQUIPE .fEMININ ..A DA .SOGIPA 'DEFENDERA FRENTE., AO C'ORI'NTIANS
DE SANlA CRUZ O TITULO ESTADUAL QE BASKH,:SAB'ADO E DOMINGO
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I-NAUGURA·'SE:··AMANHA O.
1

FEMININO DE BASKET-BALL
Sogipa, campeã da ea-
piíal, e Corintians, de
Santa Cruz, decidirão o
.Ululo ..;.'Sogipa x Mar-.
eilie Dias pelo Trian-'
- guiar .Masculino -"

'MARGO'I. destacada defensora sogipana no atletismo e no yol!ey, ta.mbem é um dos elementos basíces da equillle .de basket-bllU da agre- Texto na·' 11.a, pagina
maaçao aRvl-negl'a .~ •. , !' " .• ,.
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Inâugura-
"'stadual "Fo '-
.:....'--,----

se Aíllanhâ "a
•

N:oite
emlDIRO de', Basket• •

? os ESPORTlSTAS po r to-a.Ieg r-en-

I
ses, que durante al gumas semanas
não tiveram oportunidade de assis-
tir a espetáculos cestobollsticos, te-

I rã.o seus desejos sa trst eítos, ama-
nhã, à noite, quando deverá ter
inicio- o Segundo Campeonato Es-
tadual de Basket- ball Feminino.
Consoante deve ser do conhecimen-
to dos que acompanham as lides
da F. G. B., era í.n tenção dos diri-
gentes da entidade do basltet-ball
conseguir que o América, de Pe-
Io t a s, viesse a intervir nele, dan-
do, desta forma" ainda maior real-
ce ao importante certame. Infeliz-
mente, as ,.estrelas americanas" da
Princesa do Sul desinteres,saram-se
do certarne . Mas, assim mesmo, o
Campeonato, cujo inicio está pre-
visto para. amanhã à noite, desper-
ta muito interesse ~cn tr e os que
admiram o eletrizante esportes da
cesta. '

E não é por menos. Os dois qua-
dros, que decidirão o cetro máxi-
mo estadual, a Sogipa (campeão
metropolitano) e o Corinthians
(campeão da Capital do Fumo),
'têm credenciais para apresentar
bons espetáculos. O conjunto alví-
negro, que na maioria das vezes
tem agradado bastante durante os
jogos do campeonato citadino, ain-
da procurou aperfeiçoar-se, tendo,
para tanto, realizado treinos re-
gularmente três vezes por semana.

Também o quadro campeão da
Capital do Fumo, segundo estamos
informados, tem-se preparado cui-
dadosamente para os jogos do es-I tad ua l a ter inicio amanhã à noite

, na quadra da Sogipa, à Av. Alb er-:
I to Bi.n s ,

Não somente os jogos do Cam-
peonato F'ern í nf no são motivo de

~_ .•.__ •....•.........._-
ESTA NOITE INICIA-SE O
ESTADUAL DE' ·BASQU~.TE
Hoje à noite, às 20 horas será J:" ••••••• tlUfJllnn •••ul ••• l1un,'ldrnn' ••ffuuU ••ull1 ••••• nllllm ••m ••• ,llln1111111111 ••••••••••• '•••••••••••••• , ••11••• ,.1

disputada a primeira partida pelo ! "Sogípa e Cor~tians de Santa Cruz as únicas equipes ª
Campeonato Estadual de Basquete :. , I f ..'. ::
Feminino, tendo por local a qua- ª presentes ao certame máximo emmmo ª
dra da Soglpa, na Av. Alberto i••llnUtn'n ••l1utlt••••••II........... ~••n••IlIU•••••II•••••tnilt ••III11•••••;

Bicn,S. f 1 t' . d õmente terras estranhas, podem almejarorno .0 no lC~ o, S o triunfo.
duas equipes estarao presentes.
Sogipa e Corintians de Santa A PRELIMINAR
Cruz, são os degladíantes que dís-I, A preliminar será realizada. en-
putarão o campeonat!.> estadual. ~re as representações masculinas

De um lado estarao as sogípa- da Sogipa e do Marcilio Dias, pelo
nas, defendendo o bí-eampcenato, ,
Possuem um ótimo plantel, agora r '.- --o
desfalcado de ~eatri~ paciente de fi H OR AlI I
uma Intervenção círárglca, Mes- tt
mo assim, com uma reserva, a So- .•••..• _ ==:;::::::::;;:::;;::===:z:;;;::::;::::::d
gipa aparece muito cotada para
vencer o encontro. Gerson Ruhe,
o técnico, e,stá confiante de que
811 suas comandadas "ença~ o C-eJ"
tame, tendo per tanto ministrado
muitos ensaios de' eónjunto. '

A1! ccrínuanas.: de Santa Cruz,
também possuem um grande plan-
teI. Vem a POrto Alegre na qua-
lidade de píoneíras do basquete
gaúcho, pois foi ali que nasceu o
esporte ,da cesta feminino no Es-
tado, Serão grandes adversáríâs
da SQg!pa, e, mesmo jogando em

Torneio Triangular. A Soglpa se-
rá a primeira equipe da Divisão
de Honra que enfrentará o "ben-
j••mim" desta categoria, honra que
conquistou ao vencer o certame
da segunda categoria, há poucos
dias

muito interesse, mas também o Tri-
angular Masculino entre os cate-
gorizac1os esquadrões do Cruzeiro,
Sog'ipa, e Marcilio Dias. Segundo o
programa prevista, amanhã o con-
junto do Mar cí lío Dias, campeão
dá Segunda Divi"São, deverá· fazer
frente ao team da Sogipa, sendo
que o vencedor deste embate deci-
dirá o Utulo com o Cruzeiro na
noite de dcm í ng c.

Como é faci! de constatar, trata-
se de jogOS que prometem ser dos
mais disputados.

-,
PMo Alegre, Sébodo, 15 de Dezembro dê 1956

CONVOCAÇ.'iO nAS .,
"CES'J,'INHAS"

Fomos informa.dos de que o téc-
nico do quadro campeão feminino
de basket da cidade', Prof. Gerson
Ruhe, escolhido pela F. G .B. para
dirigir e orienta;r os treinos da se-
leção ga'Úcha, que deverá intervir-
no pr6ximo Campeonato Brasileiro,
a ter lugar em Sorocaba, no Esta-
do de São Pa.s-lo, na segunda quin-
zena de janeiro, deverá proceder a.
convocação das atletas ,ainda hoje,
devendo ""dar inicio aos seus tra-
ba.Ihos já na próxima semana.
·Ainda a respeito da ida do nos-

so selecionado a São Paulo, ·pode-
mos informar que a diretoria da
F.G.B. enviará Um oficio ao pre-
sidente da C.B.B., Almirante Pau-
lo Mar tí ns Meira, pedindo um au-
xilio especial para as despesas de
transporte da nossa embaixada.
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SOGIPA X CORIN1'IANS - o quinteto da. Sogtpa enfrentar! hoje 1 tarde ô esquadrão do Cortntlans,
de Santa Cruz do Sul, numa peleja amistosa que está despertando grande interesse. Esse será o primeiro,

, intermunicipal da temporada. (Noticiario na 10." I?aginá)

, 14 DE DEZEMBRO DE 1956

~ .CESTOBOL FEMININO

IAn anhÜ à noite o primeiro cotejo
pe., estadual: Sogipa x Corintians,

o Dep. Técnico da Federação
Gaúcha de Basquetebol havia pro-
gramado para os dias 17. 18 e 19
a disputa do certame estadual da
série feminina. que êste ano será
levado a efeito tendo por sede a
nossa capital.

Todavia, tendo em vista que a
representação do America B. C.,
de Petotas,. que se achava ins-
crita para .pa rtfcipar do mesmo
não poderá comparecer devido a
motivos de fôrça maior, já tendo
cientificado a "mater" a este res-
peito. sobraram para a disputa

r
do certame os elencos da Sogipa,
bicampeã metropolitana e do Co-
rintians S, C., de Santa Cruz do

, Sul, que virá representando o ín-
tenor do Estado.

Desta maneira, atendendo a um

apelo do tricolor da "metrópole
do fumo", ~·-EGB resolveu' ante-
cipar para amanhã à noite a" dis-
puta do primeiro jogo da serre
"melhor de três" entre as "estre-
las" sogipanas e corintianas, [o-
go este que terá por local a mag-
nifica quadra asfaltada da Sogipa,
à av, Alberto Bins, ficando o se-
gundo prelio da serie para a noi-
te de domingo, no mesmo local.
Em caso de haver necessidade de
um terceiro. jogo, o mesmo será
disputado na noite de segunda-fei-
ra. ainda na cancha central da av ,
A1berto Bíns ,

A embaixada corintíana, viajan-
do em carro-motor especial, deve ..
rá chegar à Pôr to Alegre às últi-
mas horas da manhã de amanhã.

•

------------------------------------------~
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INAUGUR'A-SE ,"OJ,E O CERTAME
ESTADUAL DE:'SASKETBALL ..COM
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O JOGOSOGIP A X CORINTIANS

( ("I,

- Ia,FOLHA DA TARDE - Edição Esportiv~

INAUGURA-SE HOJE O CERTAME
ESTADUAL DE' BASKETBALL COM
O JOGO SOGIP A 'x CORINTIANS, -'

H!':ALTZA.M-Sm hoje, a.rn a n hã- e,
:s-e n(·{'e::;.sál'i~J. Sl.?gunda~feira, os
jqg-o" c o r-re s p on d eri t ea ao S~gu')do
Cam pe o na to ]1~sta.dual Ferninino.
COlno no ano passado ta.mbé m de s-
ta t'e-It,a, ÜS co n co rr en tes são os
m es m os: So gl.p a, bi-calupeã· eCo..!.
rlnthi,,"s de Santa Cruz, Camp,eã.
do En terío r .. No Camnêonato r ea lí-
zado no a no passado. na Capi ta1 do
};'U1UO, Ó quadro pÔl'to-alegT-ense
.conseguiu ve nr-er seu adve rs ário
com relativa facilidade. De lá pa-
ra cá. n o el1tretanto, seg u n do eRUl-.
rnü s í n to rma do s. o oo n iun to ca m ..
peão do i'ILC;ol'iür prog-rediu b aa t a n-
te, -t en do pa r'a tanto realizado pnc -
v~itosoti< treinos de co nj unt.o .

Dada a, b oas coridiç es d.o s dois
quadros diglarliantes, o oncon tro
vem des·perta ndo muito í n t er-ê s se
e n t re os e sno r ti s ta s jlocais ..• esne-
rall,cl()-~e que bo m publico o venha
assistir.

Se g u n do ... f'Rtamos tntormaõ cs, 013
dois q uad ro s a r uarão t u nd a me.n-
t.al me n re cOJU as segulnte.s consrt-
-t u içõ e s :

S6GIPA - Magda, Ma.r-go t, No e-
m í, Llsa e Cl o é •

CO lU)[TT-H ANS - Mawieta, Tre-
ne, Ursu lu, :fali e I1'i8.. ',
, PrelimJnarmente, deverá efetuar,
se o em bu te entre os q u a.dr o s m a.s-
culinas da; Sogl ua e do Ma r o í l io
Dia:=::. éii~Jnlt.ando o rrriangular i-
g ua rm en t c pa tro c ina do ,p~la. FGB

Servirá como loca.l dos jog'os a
quad ra rpnil'u! da Sog iua, devendo
o (l11(',')1l1'rO p re lí m in a r ter í n íc í o às
20 horas " o pri'lio d e f u n dó , p e Io
cert a m e éslac1ual feminino, 15 m i-
n ut os át.)i')g o térmif\o do pr l m e iro .

A~ all,lnl'itlaoes p a ra a m-bo s Os
jog'o~ s e rüo f'orn er-i da.s p e lo depar ...
t a.m eut o dp oficiais da FGB,

Pelo Triangular mas-
culino jogarão os qua-
dros da Sogipa ,e do
Marcilio Dias ., Ém P~
Alegre a equ ip e de

Santa Cruz -

••

t en 111dn Sog;ilUI, disr'ntnl· •.• o tít-o-
to nlá~huo est~Hln:ll, O t"1ullurqllc
do conjunto cOl'iJl"Jlduno estit 1)1"('-
"isto llnrn às 12 :-10bOl'as, ,1f'V(,lltlo
C]ICv,,':.tl' à P.(}rto AIegr e Hltroxilna-
d:unf'n1-f' às 17' Iro rns '

I\. eqlvill-e do ('ol'bltl)'ians fine
yia,ial'{t sob fi el1.efia do téelli{'o RL
rset ro , f"stá COll~iitul«I;. «l:.s "'t.~;;!.·uill'"
tes ntl<"ta,s: ~lnrip.t:I, - j'r-e-ue -
lJl':o01nht. _ .1oli - Jl'Ís - R,("Íni'lda
_ Ljci _ Il'la - T!Jle:tnn e- Ji1ti.

~'lH~(!,"W nO.H: A~ 1\IOÇ.\8
O"';' S.\Vr,\ VRl'Z;

~i\:-"J',\ ('III.'Z; no S11I" 14, (Do
,eOl'reSl.OJH1t.ul(., ]lelo tt"l<•.rone) -
'\"j~lj:uülo t."lU ônUuls da Un'h:t, s(>--
~JuiJ:it ,nun J1hf\ :1 C:IJ)'ttul do lr.:-.hldo

• n t"'{.Ui,l~ •.••...rrdnin:l de htlN'I<~tJH!H
do CurlnOtiltlPôi S. C., que eom o

..•.

'r

Pelo ,Triangular mas-

culinoJ,,-garão, os ,qua-
, '/j

'dros 'da .Sogipa e' do'
,' " ,

Marcilio Dias - EmP.
'Alegre a e qui p e de

Santa Cruz

Já .SE ,~~con't;a em Porto AJe~'
gre a equipe ~emini,na do Co-
ríntians, de, Santa Cru;/" que
disputará com a Sogipa, cam-
pêãmetropolítana, o titulo ma-
xímo do basket estadual.. Ao'
lado, as- moças de Santa Cruz
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Team - (Quadro) SOGIP-A.. B.:, . Time out T.••.T .
Tempos debitados __

........,. CAMPEONATO ?.~.~~4~~+..~~~~.~~.
PARTIDA DE BASKETBALL

___.._ E.t.Ç..•.._:.c.ºB.ln~.U;J;ANª _ = S.ººlFA. .
TEAM·EQUIPE TEAM-EQUIPE

C. B. B

g:!: 15.•.1g*.5.6 .

~i:::= ..?..11.$..~-:1j.~.~ : .

Referee _..LU.IR AN.T.UNF..5. .
Juiz Entidade

Umpire ALFEU BO.T.OMt .
Fiscal Entidade

Time out T-Tempos d~bit~d~; ..· _ ·..- _..·_ _- _ ·..·-Team - (Quadro) R.O .•.....cºRntTWHS.,!.. ~ .., .
Number First Half Time Second Half Time I Extra Period Total
of player E Primeiro Meio Temp~_ Segundo Meio Temp~_ Período Extra Soore
Número Score Fouls Score \ Fouls I Score \ Fouls Contagem

. do atleta Contagem Faltas Con~gem Faltas Contag~~ final _

1~..I3.B.!.~.T..A.(.çft.e.J l1.º..~.I·~-.:···If..; I~· I·º.I.=.,--:. ~ ..:: =.~ 3d,·1Jt".h.Q..~X..~..:'::..·::-::·..:":..1·6·~..:I· ..· 1 1 1.' .
~E;2~q~~~~~=~~~~;~:-~~·•••••it.~~x;:~:~~:~;·~i~~~;.~~~3E~~i~~;~=~~~!=_
..tB.J:.!.Y.~ _ ]"J.,;.~.t. 9 L fÍ.º.~ ~ ~..:7: ::.::": .. :: .. :-:.:-:.. :':'. 1..x .• JJ..~~ ~ :~: ~ ~ .~a::- ~ .
.if\'-IJ º.~.~9. b .ft.:::..::: :':::=..:: :: :: ..::.:: ::- ::'.: a.":'..:':':-~ ..:,., :':':..::-: :':':..~..__..:~ :: .
.. fi...~ri!.~ ~.:1.3..~ :-11.......... .:: ::-_ :':' := ::~ .::..::- :':..- .~..~..:": ::-::..::':: :~ :~ :~ ~ ..~ :':..~ " :::": .
~..v:1.(fl~::t {)..:1.'1.1:i.--:. a ~ ::~:: --:.:':'..~ ::..:':'..:- ~.=.=..~ :-:::~ :':':~ ~ :=..:-.. :7. ':":' _ .......................••.... -:::. ........•

l:;j;'~~~:::~·:-::~;;::'i~_··.••.•;~~~~~~~::~~t~~~~::~~~~~~;~;~::............•••••....•...•...•••••::;
.t.J.;.~.~ Q1..'J.l..... ..:1..3. I ··=·..=..·=..:=..: ..~·..=..~..: l-:-~:-:-:.. -: ..~=~·f·..=..==..~=·~·=~~..:=· _ ,.., ·..I ..·..· ~ · .

.~~~~?eo ?e.p({n ..u~..J!.'j~..!\.~.~~t~.o I , :,: .1. ...1 ....,..,.., .., ...,..,..,.., ..., ..,..,.., 1 ln..., .I_ .., I nl.....t .
Running Score ~'NJ.IA~.j..Mj..7~~1~~IJ-li'~~125126127128129130I31/3213313413513613 713813914°141142143144145146147148149/ 50
Curso da contagem -15115215315415515615715815916016ij62163164165166167J681°017Oj;i1j72I73J74I'75jWI7717817918°18118218318418518618718818919°191192193194195196197198199f1oõ

Name of Player
Nome do atleta

Name of Player
Nome do atleta

Number First Half Time Second Half Time Extra Period Total
of player E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Temp~_ Período Extra Score
Número Seore I Fouls Score Fouls Fouls Contagem
do atleta Contagem Faltas Contagem Faltas Conta em Faltas final,

Scorekeeper
Apontador \.
Tímekeeper
Cronometris

E player entervgame for first time
atletas que entram na partida pela L" vez

X goal from field ° free throw, missed
cesta de campo lance livre perdido

P1 P2 personal foul, two tbrows
falta pessoal, 2 lances

'layer disqualifield O free throw, two points
atleta desqualificado lance livre, dois pontos

0/ .free -tbrow, one point
" lance livre, um ponto T technical foul
P1 P2 personal foul, one throw falta técnica

falta pessoal, um lance



Time
Hora

Umpire
Fiscal Entidade

....................CAMPEONATO ~.~~g.~~ r..~.~.~~9. .
PARTIDA DE BASKETBALL

._ ~.!.º..! ç.º.ª.~~I!~JJª = S..Q.G-IPA .
. TEAM-Ij;QUIPE TEAM.EQUIPE

C. B. B,

Number First HaU Time Second Half Time Extra Period Total
of player E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Temp~_ Período Ex~ Score .
Número Score IFOillS Score IFouls Score'l Fouls Contagem
do atleta Contagem Faltas Contagem Faltas Contag~Faltas final

~;;~';I#~;_~mJ;.~~?~~mm~~:ml,;~~~~:__~~I~>lm~::m~mlmm~-~~~~
, ../ O " ~ '? ~,~f~~~;;~;~~{~~~;~~:;.~~.~~••~.'!~~:~~=~~m::.~....:;:.:::;ml~:~

)""';:-:~ r., C)~-4 :'1 . ,~-
...../. •.............................................. '-- 1......................................................................................................................................................................................................•............

:_?L.r.[}..:r.~_::..!.~.:t..j!...:I._::l? = : -- : .
.nnnmoonm.moomn.n,n ..m moo..m ln m.mm~m.mmmm oom.moo.. oomI oomm~: m.oo oo oo oooomm nn oo.moo m I ..·~·m ..

Match No·
Partida No-

Date
Data

........1.6..12 •.5.6 , Referee
Juiz

...........LJ1JJL4 •..~ .
. . Entidade

ALFEU BOTOr;!É

Team - (Quadro) S.i.•mJHUtiJ .•. ih.RSm.mm.m .. O G i P A
Name of Player
Nome do atleta

Time out., oooo _ _ _. __ .
Tempos debitados

~ê~~?co 00 ••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 1 1 1 .1_ 1 ..5.3 .
I ~ ija~ 'I 6ieili\r9j!tQjiiWp·~q".i•• lsr811.$.3IUI.,IR5j ••ftl2.8IailiiMl?dl.?i7*WEjeiilJ7r8Iaoltl~J~4~1~:.j4ij~.iO
1'-15415515615715815916°161162163164165166167168169170 17117217317417517617717817918°18118218318418518618 7188189190I911921931941951961971\l81991100

Running Score
Curso da contagem

Name of Player
Nome do atleta

Standard Marking:
Convenção

E player enter garne for first time
atletas que entram na partida pela 1.' vez

X goal fr~ field O free throw, missetl
cesta de campo lance livre perdido

Pl P2 0"0 •• o. o.personal foul, two tbrows
falta pe~soal, 2 lances

D player disqualifíeld
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

Pl P2 . oo •• opersonal fouI, one tbrow
falta pessoal, um lance

O free throw, two points
lance livre, dois pontos

T teehnical foul
falta técnica



,DOMINGO. 18 DE ~~Z!!M'f3RO D_~ 1I5~

f CESTOB~ FEMININO

SOGIPA I CORINTIANS, DE S~ -CRUZ DEFRONTAM-SE. ESTA
iNOITE, NO 2° JOGO<PELA 'DEC15AO DO CERTAME- ESTADUAL
1-:\ J • I ,. •i l~cah C,luadra asfaltada da ~v. Alberto. Rins -. Interessante preliminar será rea-l o .. - ... .

I ",I hzada , fOI Ievada a efeito na noíte . de I meço marcado para às 20 ho-
ontem, no mesmo local. ras sem tolerância, o "five" ti-

tular do E. C. Cruzeiro dará com-
bate ao vencedor- do cotejo de
ontem à noite, que retiniu os
quadros da Sogipa e do C. N.
Marcilio Dias, numa peleja a-
mistosa, pelo torneio triangular
extra, patrocinado pela entida-
de especializada. Caberá ao Dep.
de Oficiais" designar' as autorida-

. des para funcionarem no con-
trôle do embate que abrirá a
noitada de hoje, na cancha cen-
tral da avo Alberto Bins.

DIÁRIO DE NOTICIAS

Na noite de hole, tendo por
local a ótima quadra asfaltada da
So~pa, à av, ,Alberto Bins, es-
tarão se defrontando no segun-
do Jogo, da série "melhor de
três' pela decisão da titulo do

. campeonato estadual de basque-

~

teb01il8iP.e fem.inin'?1 és elencos
da Sogipa, bicampea metropoli-.
tana e do Coríntians E. C., de
Santa Cruz do Sul.. representan-
do o interior do Bstado,
A primeira partida - da série

A FGD, entidade promotora
do certame, por seu Dep. de O·
ficiais, escalou para controlar
o embate a dupla Botomé e Luir
Antunes, devendo funcionar co-
nto delegado da "rnater" o sr,
Franco Conte.
O prélío está C01:n seu inicio

erevisto pata às 21,30 horas, com
15' de tolerância.
- Na preliminar, com seu co-\

.1. I l

Em sua última sessão de dire- gà' de Oliveira, Noemi Vieta,
toria, a "mater" do basquete Gesha von Endt e Cloé Ma-
escolheu Rara o cargo de trei- ralda Gubert, da Sogipa; Car-
nador da futura seleção ferni- man Benaduce, Yeda Soares e
ria que irá representar suas CÔo Róse Mary Aidukaits, do G.
res no IX Campeonato Brasilei- N. União; Iolanda da Silva,
TO, marcado para a 2.a quinze- Vanda Gouvêa Lucas e Ivons

) ,.,pa de janeiro vindouro na cida- Barroso Koch, do Gremio P.
l:le pualista de Eorocoba, ao A.; Georgina P, Seelig, Ive-
competente e dedicado "coach" te Machado Berger, Erezilda G.
prof. Gerson. Ruhe, orientador Alves e' Nilza Carvalho. do E.
!da equipe da Sogipa, bicampeã C. Internacional; Idithe F t»

citadina e base de selecionado. drizzi e Gislene Lapis, do E.
O jovem treinador sogipano, r;. Piratas.

logo após ter conhecimento de Deixaram de ser requisitada!
sua escolha, compareceu à se- as destacadas. "cestinhas" Di
de da FGB onde agradeceu ao va Santiago, do G. N. União e
honroso convite com que foi Beatriz Ritter, da Sogípa, am-
distinguido e ao mesmo tempo bas por não apresentarem condi-
que o aceitava apresentou are- ções físicas satisfatórias no mo-
lação das "estrelas" que deverão inento. .
ser convocadas para os treina- O primeiro ensaio das atlétas
mentos preparatórios à forma- requisitadas ficou marcado para
ção de nossa seleção. o dia 19 do corrente, quarta-fei-
Na lista confeccionada pele) Ta vindoura, a partir das' 19

prof, Gerson Ruhe figuram!js horas. tendo por local a quadrâ
seguintes atlétas: Margot Rit- asfaltada da Sogl(la, à avo AJ.
ter, Magda B. Ríve, Ilza Vei- berro Bins, '\--

CESTOBOL

JÁ REQUISITADAS AS 'ESTRÊLAS' PARA
'a formação do selecionado feminino--I

~,

~!ro.ul
P~rtoAlegre, Terçc-Felrc, 1a de Dezembro de 1956

A SOGIpj: TORNOU· SE ,OE NO'V O
CÀMP EA fEMININA' Df .BASQUETE

, , \ t

Em dois Jdgos fol deéldido o c;eram as 1I0glpanas, desta félta Pl)' te eonvlda tMas as Jogadoras een-
1Campeonato Estadual de' Basque- 1/1 contagem de 53 a 23. Com duas voeadas para a seleção dOI 'pam•
'te Feminino, com nova vitória da vitórias asseguradas,· não se tez pas, para que compareçam ama-
Sogipa, que pelá segunda vez eon- mister novo encontro, visto o nhã, às 20 horas, na quadra da 50-
secutivaalcança êste feito. Sõmen- campeonato ser disputado em "me· gipa, quando será ministrado o
te duas equipes se Inscreveram Ihor de três". A equipe treinada primeiro treino de conjunto. - g
nêste certame, sendo o interior por Gerson Ruher, nas duas ve- Campeonato, que será disputado

., representado pelo Corintians de zes em que Interveio, deu mostras na segunda ,quinzena de janeiro,
Santa Cruz. de 8u~erlOrldade, e,batendo com contará com a presença das gaú.

, . categorla às visitantes. No primei- h f 6ti
,. Nos doi~ 'Ogos,. confornll! ante- ro encontro constituiu-se cestinha fi~~~a que esp.eram azer ma
cipavamós, as sO!l.lpanas estíveram Magda, com 22 pontos, enquanto .
semp!e superiores. Manejaram o no segundo, a cestinha foi Gesha,
padrao de jôgo a seu bel prazer, com 12 cestas assinaladas. Na- pra-
encestando quando. quizeram e de- liminar do primeiro dia jogaram
fendendo com faCllidade. f\fargot, as equipes da Sogipa e do Marei-
Magda, Ilsa, Gesha, Elisabeth, lio Dias esta campeã da segunda
Noemi, Suse, Cloé, foram as eons- divisão e agora "benjamin" da dí-
trutoras do triunfo. visão de honra. Os sogipanos fo·

Sâbado à noite foI efetuada a ram os 'Vitoriosos, pelá contagem
primeira partida, que findou com de 59 a 44.
a vitória folgada dà Sogipa .pela No encerramento a Soglpa en-
contagem de 45 a. 24. Precedeu o frentou a equipe masculina do
jôgo o juramento do atleta, feito Cruzeiro, sendo derrotada pela
pela corintiana Marleta. eontagem de 63 a 35. .

Domingo à noite rol realizado o SELEÇÃO FEMININA
isegundo encontro. Novamente ven· A Federação Gaúcha de Basque-

,
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fOLHA DA rARDe 17 oe DEZEMBRO DI! f~::>o

I íiiií
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~It d I F ... dé B .1.. t Do[s faceis trt-

l~~a uo: emmmo e as.)\,e-- unJos conseguiu
10 quadro' f e m i n jn d 'de j;b'asketball dá! SogiIla~"sôbr-6!"a re-'
presentação santa cruie'ii:'Se,a =cargo õó Cõrfntians :A-. -(i. em jogos
(10 campeonato estadual organizado pela FGB. Desta forma, de ma-
neira elogiável, as estrelas sogípanas conseguiram novo laurel do tor-
meio, mâxima gaucho•. .r ,'7~ I ·t~ .t " !fi!..... t- ~ t n

-O primeiro jôgo, realizado sábado último, teve a Sogipa como vi-
toriosa, por 45x24 tentos e no de ontem um novo triunfo da Sogipa
foi registrado, pelo resultado de 53x23 tentos. .

O quadro campeão estadual de basketball feminino foi integrado
pelas valorosas atletas Noemi, Gesha, Margot, Mágda, Suze, Elisabete,
Jlza e Cloé.

O quadro corintiano foi constituido por Marieta, Sulita, Irene, Ur-
sula, Iris e Elme. Magda, da Sogipa, foi a cestinha geral do campeo-
nato estadual, com 30 pontos.

Juntamente com o campeonato-estadual foram realízados dois .10-
t'os do torneio triangular masculino. No primeiro a Sogipa. triunfou
sõbre o Marcilio Dias, campeão da segunda divisão, por 59x44 tentos.
No segundo a Sogipa foi abatida pelo Cruzeiro, por 63x35 tentos.

I

•

F..~

Um, (lda,lhe do jo;o i::augürM -do- eampeonato . feminino de basket-ball, vendo-se ~lU:lrÓt, da ~!i!ri:pa, !r-
rtmessamJó a cesta e consegumdo· pontos para o seu quadto. A 8ogipa; triunfou çQm ..

orranda &.aiIidAila'
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AS meiropolilanas derreteram a equipe do Co-
ríntians, de SanlaCruz, no segundo jogo, por 53
x23 - O Cruzeiro venceu a Sogipa pele Irian-

guiar masculino: '63 x 35

,.
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BASKET
APENAS ATLETAS DO INTERNACIONAL E DA
SOGIPA NO PRIMEIRO TREINO DA SELECAO

. ta: Marlene, Daisi, Vilma-"e Ivone
do Botafogo; Marli, Laura, Marta
Lúcia e Edir, do Fluminense; Ira-
ní <- Maria 'I'ereztnha, do Flamen-
go; Valkiria, Amália, Neide, Elita
e Eunice, do América. '
O primeiro treino da seleção e-

Ietuar-se-á no próximo dia 26,
tendo como local a quadra do Flu-
mínense, nas Laranjeiras.

NA quarta-feira passada, tendo
como local a quadra da Sogipa,
à Av. . ·~oe..to Bins, o técnico
Gerson Ruhe, entrou em contato
com as atletas convocadas para
formar 9, seleção feminina de bas-
ketball, que deverá representar o
nosso Estado no próximo campeo-
nato brasileiro. Apenas nove "es-
trelas" convocadas, atendendo ao
chamado rla F.G.B., comparece-
ram ao local do treino. Assim sen-
do, Margot, Magda, lisa e Cloé
da Sogipa; lvete, Georgina, Nilza
e Erezilda, do tr.ternacíonat, se e-
xel'c'taram sob as ordens do téc-
nico Ruhe. Pediram dispensa do
primeiro treino, as atletas Noemi

e Gesha, da Sogípa, Ivone, do Grê-
mio, Carmen e Ieda, do' União.
As demais convocadas até então

não tinham dado satísfaçâo à
convocação da F.G.B.

Seleção Carioca

RIO, 21 (F, T.) - A Federação
Metropolitana de Basketball con-
vocou oficialmente as atletas para
formação da seleção carioca ao I Va101'es como Neuci e Eugênia,
Campeonato Brasileiro a ter lu- do Botafogo; Marta e Aglaé, do
gar em Sorocaba na última quín- Flumínense, e .Nivea, do Flamen-
zenv de janeiro. São as seguintes go, estarão ausentes dos prepara-
as "estrelas" que deverão compa-I tivos constituindo' sério desfalque
recer aos treinos, que serão admí- para a eficiência técnica da l'e-
nistrados pelo técnico Antenor Ror- presentação carioca.

A SOGIPA veI;(;CUontem à noite o jogO decisivo pelo II Cam-
peonato Esta,dual de Basket Feminino, e levantou o titulo de bí-
campeã. As sogipar as, reprisando a atuação anterior, conseguiram
superar o quadro 60 Coríntians' de Santa Cruz, pela dilatada conta-
gem de 5:>",28. O primeiro tempo terminou com. a vitoria parcial da
Sogipa por 37x11. .

As equipes rorrnaram e marcaram como segue:

SOGIPA - Noerni (13), Gecha (12), Margot (11), Magda (8), Su-
ze (5), Elizabete (4') Ilza e Cloé.

Ct)RlNTIANS - Marieta (15), Sulita (4), Irene (2), Ursula (2),
Iris e Blme.

A.~sogipanas dedicaram esta partida à. sua companheira Beatrta
, Ritter, que s'e encontra enferma. .

Pelo torneio tríangular masculino, o Oruzeíro abateu o conjunto
da Sogipa por 63x35. Ríchard, de, Sogipa, foi O "cestinha", com 20
ponto': •
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F-oi g:r;.\nde ti 'Satisfação das Ln-
.;o tegl'101.1t>-s du Sog'iltU, npós a re t um-

-r-: ~~-- .•••.•~ b.tulte vH(u'la que foi- mni'to I'e~te.in-
da Jlor atleins e si.tujutthm]ltes.

O '.FIYEu D.\. SOGJP:\. CO"NFIR- Logo Ul'ÓS o t~r1Tlj110 do eu,bate,
~IOU O TITULO a Cll)litã do c.llludro ctlln))~ão, ""1'ta.

Ma!:;(l:t Rlve, coulnnlcoll oftcial-
A.tll.nlldo nutl!C UUla .••.-ea CO)U gl'HJI- m enfe n l'eJ,ol'tng'CJn que R ,·it6rja

de ('nte.~;ortn. O' quad'1'o fen11nino da q-ne .nenbn,,·ulu de {'OJl(,1I1",t~n', destl-
SOglpll (>OJISf'I~:ulll al •••te r eom })fts... nu \'n..lll à coleg'n Bea triz Bf t te r, l11tUt

I1 'tnn're úlcilldnde a r-ep ees en'tação do das Jnnili( g"l'fiTft.S l·e·,rt.'.hl~iles (10 luts"
COl'intlan.!C J~. C., de SRuta Cru'", Kt"-t Dleh~o))ol1tnJlo, e que 8e eucon ..•.
do 8ul. ~)II pl'él1o decislvo, efef'lado tru utloentndu.
êom+ng-o lJ:\ssad.o, na 411u,drl\ asfnl- ta eta bp-t!J\.fi:lpeãs es-lnduui.
tndu dn A v, AlbeJ."to Btus. A- supe- Hão ~ts st"gUl-'ií,te~;. .
rluJ'ilJ:ule d:t$ "eestiJlhn~" ..é31npeãs .llagtiu, .Jo1_:uLg"nt, Noeu1i, lI:t~a. Geto;;- •
n\etropolitnnn~ foI j'Jag;l'nnte de ha, Cloê, Sn..'se, J~lh:,nbenl E~(f"r e-

I }}1'hlej])10 no fhu. Prlncipl.lhuf'llte no Beat.:rlz. '
tl'nUji,iCOL'rer dos 20 JlJ.inutos inielnls. As vfee ..cnntIJêlhJ do E.osta,lo e '

1 foi 'tão nbsoln1Jt a Il1tlpel'}ol'hln«le ~nmpefts do hltet"ior ,,1\01 "ru.je(a!
dns nlletofoi tth:l-negrns. qu e che~'n- .JnIH:a, Irene, [:l'I(IfUJil, JI'Ís> IrIa, J:}!a-
1'U1U a '''eucel' P()l" 16 n n. Lóít'o nta, EJnla, Lteeí, Ibh, e ReinUdn .

. mnts, as a tte tus corlnliullus eunse- I
I'.'uicnm Itcel'ü,r-,,,' 11m pou eo me. "CES'J'L'iHAS" DO J,;ST.\!'ll),\ [, DE

, Ib or-, luas "8811n n,leSlJl0 o pt"l'lodo I , BASK.I~Yl1 .
hHtugUl'Rl chegou fiO ~en a t nnt fi-! _
I
nul C01l1 11 (:OJltn;1;·enJ de :-J1H 11. Fo:;nlll ,!!Of seg:llJ Ilies "8 "'~~eNtl-

No segundo teulpo. 1nal~ nUIH \'e~ Iuba.t; do "egtlndo VUlupeull'ldo ]1.}l4-
pre(lOJlllnOll H UIU10r êl;'N~e do ('011- ·_adnuI f!'êlllJuino, l'4'ali~nd() ~itbado
jllnto ulet",·opoHtnno. l\Jejullo qunn«ln e dotningo nesta Cnl)l"tnl:

1
o técnJ("o Gerson Rnhe fez en trn e lUag;d.a, da Sog"ill:., ao pon(os; ,.In- f
eu) ('ancba n lnnioria d:l~ rt"Jiílel""\'ltS, ,l'iei.~, do (;tH:.loUn.n!\, 26; .l'lhn·· •.oi I
UM qn;ri~ th-f'r31n a OI)Ol·tnnhlntle de d,u SOKillH\~ ::N; .:'4.~HIi.. dn Sogil)f'~ u .•; !.
de'lunnI'H)'ul' de (lURtl10 ~no N1J)nZes. ("esJ?u, da ~o~P1H1.10.; Juti1a do vo-J
No fjnnl ,Ia lHlrtidil. qn~ rentmerrte rhuulus, :11; VIu;', da So;;;I ••8, 6;
11.iio ug'l'adou no -red'ln:Hf.) p'Úl,llf"o IreJJt", do COl"lllti:.tJt'S,' 6; JiJUzahetfl, I
(Jue se fez pl'e:-Õf"Jl1e, eUl ,-lISta da ~n Sogll).n, 6; Smst.", da Soglp;:t, õ;
grnutle superiorhhlde 41a SoS:I).:I, o. ~1:'sula, do Uo.rl:ntlnnll, 4; e llzn, da:
nUIl'cnilol' nsshutlOll 5!~ a 2.1 e COIUI' Sogipa, 2". -I
Isto It ('onql1ista do bf- e·alU[)COJUIÚl _
do ltio G)'umle do S"l pelo "lhe" E1U S, IUARIA FRANCO CON'I'E I,
da fnlxft pretn,· i

O ·'eaul Nln:.ll~ÜU do ln t e i-Io'r, nlnise I P~l'lt org:nn{zar o C;UUpeOJlsto ln-

I
UUIH ,'e'l, não a g r nd o n . YC1'dnde é i tan"to-JuvenU do fi}!itado, J!f(>gub'ã
qu e todas ns Intt";:;l'Hntcs se emrrre- f hoje IUtrn Santa l\-fnriu, o sr. Frau-
ç.·ftl·ft,n a fundo, l\"tns :t"nlta n41 telllU t ('0 ('o_nte, flil'etor .Ie ofl-l·lalH tln Fe-
mn.i~ fJeSeJl,'o1tnl'~, nUiifol t éc-ntea 111-,' den.çao f";nnclln lJe, lJa!il:ke.tbnfl. B,m
tlh'!dunl e t:uubeuJ lunhc ngilit:lnde ~onJ.lulnrtin des~e dh"e-íOI', Meguirá

Inn lUol'iul.entuç-ão pej a t1n,ndra. n, e! tau.'be~n 0, nrbiü'o Lufz A11tnnE"S, a I
:nlofln geral. o quintf'to eln cnuc]ltl! qUI~1 ,1Untnlllente (·Ol.n outros of(-

I
ntun"l·n m uff o fec"J.uulo. j':\cilihuulo I t·ItU8 da F. G. B, e _dn Llg'n patl'Ol'l-
eom i!Sto a defe~a do (~unfh'o ·nd",·el·. , nnüoru, d eve r â di t'lgh,' os jogol!ll dos
Hál'~n_ I d()i~, (·cr·hlntes. I

DnH atletlt~ ven('edol'n~, ItS me.J
Ibol'e~ f.O,rllm IUngdn. ltInrgot. fl\oe_j 'I'RI;;INO I)"-~ "CI1;~n:,!~'U,S"
lnf e Ge:shn, se-ndo uue das venehlftH CO;'\: \ OC~t\.OAS
apenas lUnrietn se .hon ve a conten- _
tu. I .Amnul1a, 'A noí te, teJld.o conto lo-

,-uj a (lUadrn da S"H;iJ):t; den:"rá ee a-
ti.:ln·r-se o ))':irueil."ou·eino de Hele- j

. (;ão ~'eulininu de has-k(·tball que in-!, j f".,·vu·á no 1.0 C',unlleollnt" 8rnsl-1
JeJro a efetuar-se em Sor-oee ha em :
.nos do p"l"(JT..hno nLé". 'I';da~:\s J
.nt[eta~ eouvoeadas, cle.•.·et·ão 8ltre-j

I seuú"'" -se hoje à lU)(te ao técnico

I
(;ersoD n ub e, tJne, d~'-it::, rornl.ft, te- J

di 4) r.u·lnl.eh·o (!o»tn~o C61Uns atIe-,
tu.;;; Couvo(·ndns.

Se-gnn.do nos hlforn!'on ., técnico I
cUado. aindn f()l":uu .'OUl-·o"ndns a81
! aOeüui }Inrit':tn, 11'4'u,," e ..JnHüt, htte_
J;~nnt(>". do CorfnOonff fie .8. Cru~

I de ~U(. i

ALEGRE, 18 DEP. DEZEMBRO DE 1956

..•...a.:,m,.:· ~l-ír:...i~.~ .•..~ .., :.:t~.;·~..&~~~.t '

Sagrou-se ~a Sogipa
(bicampeã est~dual i

de cestobol feminino
do Sul, representante do inte-
rior.

No 1.0 jogo realizado na noi-
te de sábado, as sogipanas leva-
ram a melhor pela contagem de
54x24 (27x8 no 1.0 tempo), vol-
tando a vencer na noite de do-
mingo pelo escore de 53x27 ••

I
(37xll no 1.0 tempo). Em am-
bas as pelejas, o predominio das

_________________ , "cestinhas" alvi-negras foi fla-

(Continua na pagina seguinte).------------------------~~

Nas noites de sábado e do-
mingo ultimos ficou decidido o
titulo maximo do basquetebol
feminino estadual no campeona-
to realizado sob os auspicios da
FGB.

Foram adversárias, na serie fi-
nal, as equipes da Sogipa bi-
campeã metropolitana e do' Co-
rintians E. C. de Santa Cruz

SAGROU-SE A SOGIPA
BICAMPEÁ ESTADUAL •••
(Continuação da pagina anterior) -
grante, já, que encontraram pela
frente um quadro bastante fra-
gil e com pouca experiencia.
Desta maneira o prof. Gerson

Ruhe sagraram-se bi-campeãs es-
taduais, formando com a se-
guinte equipe: ~argot'; Mall.da,
Noemi, Ilza, Cloe, Gesha, Elisa-
beth, Suse e Esther ,
Defenderaam o tricolor santa- '"

mariense as seguintes atletas:
Maríeta - Ursula - Julieta

_ Irís - Irene e Elma.
No primeiro jogo foi "cesti-

nha" a" 'sogipana Magda, com,
22 pontos, ficando a corintiana
Marieta como "cestinha" 'do se-,
gundo embate, com 15 pontos •
CRUZEIRO, VENCEDOR DO

TRIANGULAR
Como preliminar das noitadas

do certame estadual feminino, foi
disputado um triangular extra,
entre Sogipa, Cruzeiro e 'Marci-
lio Dias. ,-.,'

Na noite de sabadô,<á", So-
gipa abateu ao ,elencQ', do C.
N. Marcilío Dias, '-~'b~annn",

I da t.a divisão,' pela contagem de
59x44, sendo "cestinha" o; sogi-
pano Walmor com.' .26, , pontos. ,;

Domingo ~ noite" .u'-:,'.'five" al-:
vi-azul do E. ,C. Cruzeiro,' vi-
ce-campeão citadino, sobrepu-
jou ao quinteto da Sogípa, ven-
cedor do jogo anterior, pela ex-
pressiva contagem de 63x35. ,O
placar d " •• ", ", ••••••••
plaier Richard,.: '$i ~.,Sf,l'gipa, foi
o "cestinha" com 20' pontos.
. Assim, -os pU1240s,,':(\6,~?~8r!l'
Soares levantaram' o- tornéío -tn-
angular masculíno;" de cà'ia1t:r-':'
amistoso, entre equipes -)rinci-
pais, promovido pela ,FGB. ',-
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ASPECTO daaberturlS do n cfampeonato Estadual de Bask.et Feminino, vencido ontem. pe-la Sogipa, As atletas ü agremiação metropoliiana
prestam o juramento, sob a direção da "cestinha" Maneta, da equipe da capital do fumo.

* * * * * * * * * ....~ *' li; * * '* * * *- *1 õ.

FESTA DE ENCERRA-
MENTO NA SOGIPA

e do Corintians, de Santa.

"', • !Ir. ••••••••• • • • • • • • • * * * * * • * • • • * • ~ * * ~ * * ~ ~ _. • * • • • * • • * • • • •

29 - DEZEMBRO 1956

Em seu salão nobre, a Sogipa
reahzarâ, hoje à noite, a festa
de encerramento do arro espor-
tivo. Nesta úp-rtunidadê, deve,
rão ser entregues os prêmíos
aos atle as que mais se d-esta.
caram nas diversas modalâdades
esportivas e ainda aos que tive.
ram melhor frequêncía durante
05 treinos e disputas em geral.

Nestu mesma opclIrturtid1ade,
deverá ser prestada especial 11>0-
menagern ao recordista sul.
americano Bruno StrohmeyeJ',
cujo -reí o fez vibrar a grande
f amíiía sogi.pa;rua.

"
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Terá Inicio
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•Ia o· Campeon'ato
•

de ;Basket
8

aração Fe
""-

-li 11Inlno
,Conhecido o carneí dos jogos
lambem a programação para o
1.a Divisão - Duas viíerias dó

Passo Fundo

Apro·vada
certame da
Renner

p;:,'ra lnt'l'enH"UÚlr o llfiSli:etbaU
{t"'lUiuiuu. ~1ntnal dil'ctorla da ~-'e-
der,atã,o de ]~::t~l(eU):~ll r~sol"eu 'p'n-
11'o<.oiunr, llC'~ta ielllt)Or:ula, uni
C~u.·,,-.eolJ~(f' tle Pl'CIJUrnção, :aUlts
COUlO ~cnl lc-Ho, todos os anos, no
se-1or nmxe u l+nó , O reíerido ee rt a-
m e e-xh:a Í(."l·á j ult~io 110 uroxiJuo
tUa S. dC"encl0 reUliZ31.'-Se dois
jog(ts l~ns norte-s de s~gun(lns, q.u:,r-
ia!ôl e ~(*-x"as-:feirns, nas qnudrns (1:1
SO::;;I.:l e tl0 l.";'nião.

O .1.·IHl1"t~unento 1écnico da F G.
11. jiÍ S01"tt"OlJ o. e:u:n~t do ce rra me
em l~(·fel·("l·ú·i.a,que ficou assiJn
COl1s1ituido: I

l.a rodndn: Pit'atas x Iniel'nnci-o-
:':lnl e '(~l'Ctni() x SOgÍlHI. na Sog·il •n ;
2.1\ l'odatln: S01.!,iIUlx Piratas e In-
"tt-l'lIH{'.iolaaJ x -['niiio, .no ITniiío; '3.;1

rodoul:!: rnião JE: Ph'n'tas e Iniel'It:1-
eiona1 x Grcn1io. IIR SOgiJHt; 4.ft ro ....
dnda: SO~·i,l:l:. 'X lutcl'uucionnl e
~~ ,'(> mio x l-llHío, ]10 linh1o; 5.:\ ro-
«l.ail:I; l'ir.a(:,s x; ("rentio 't' União x
Soe;iJ~:t, na Sogipn.

CAMPEONATO PREPARAÇÃO FEIHININO - No proximo dia 8, a F. G. B. dará inicio a um certame
extra feminino. 1I1.tervirão neste interessante campe onato as equipes da Scgipa, do União, do Gremio, da .
Piratas -e d.4)Irrterhao'ona l. Na foto, 0. quinteto colorado, que desde algumas semanas vem treinando assi-

duamente. Da esquerda para a direita aparecem: Ivete, Erezilda, Georgina e Nilza
- - _._....... _. _ ..-

••
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laaugura-se :AmaIihã
Segundo foi amplamente notí-

dado, a Federação Gaucha de
Baskctball dará inicio amanhã, à
nõíte, ao Campeonato de Prepa-
ração Feminino. O certame ex-
tra em referência, reunindo qua-
tro equipes. desdobrar-se-â em
um turno, composto de tres ro-
dadas. ~

"I.r.
~.
;i,
-4

a
~

MAIO 1957

Segur.da-feh:~
AJJTllln;\DO o (,ARNJ~'1'

J<'hl~nN1NO
Ern v lst a da desis~e-nciR do G. N.

União em pa rLie ina r do Canlpeona-
to de. Pr cp aracõ o, :F't'111inino, Q De-
partamento 'pec ni co da F.G.B.
viu-se ob riga.d o a el a b oru r novo
car net. JTIste ag o ra f í co u a s-vlm
consti t u id o :

Quarta-feira, d la 8 - So g ip a c x
Piratas e Int0rnaciol1al x GI'enlio;
sexta-reira, dia 10 - Internacional
X Piratas e Sogipa X Gr0mio; se..
gunda-feira, d l a l:l - Gl'emio x ri.
ra tas e Sog-ipa x Lnt.erna cl onal.

As três rodadas rtev etã o desdo-
br-a.r= s e na quadra da Sogipa, il>Av.
Al b erto Bi ns . J« q ue se t ra a d a
primeira a p res en ta qã o das equ ipes
feolininafl, n es t a t e ru p o r'a da , o s jo-
gos programa.dos vêm d esp erta ndo
granrte intel·e~se.

o "Preparaçãe": ~efiÍiôiüo
AbrindQ a rodada inaugural,

disputarão a primeira partida da
noite, os quadros do Piratas e da
Soglpa e, a seguir, estarão fren-
te a frente os conjuntos do Grê-
mio e do Internacional, realizan-
do, desta forma, mais um classíeo
na presente temporada.
As quatro equipes inscritas há

tempo vem treinando com afinco
para esse certame e tudo faz
crer que os jogos programados
venham a atrair grande publico. " I •

Para dirigir os dois jogos ci- Na quadra asfal~a. da SOgl~. cidade- Magda: a cestmh~. bateu
tados, o departamento de oficiais tev~ lugar ontem. a noite, a pri- um recorde gaúcho (femmll'Hl), ao
da FGB já indicou as au'torida- melra.lwada. d~ Campeonato Pre- _ consignar nada menos de 53 pon-
des, a saber: paraçao ~~mmo de Basketball. tos. O primeiro tempo d-esta par-
Piratas vs. Sogipa _ Frederi- pr:O~OVHlO pe16_FGB. O match tída já terminara com ampla van-

eo G. Meyer (árbitro'), Ubiraja- Jn}clal da ~m:la~. que co;ntou'com tagem para lIS sogipanas: 35x2.
ra Sampaío (fiscal). reifulax asslStênc~.. ~nnmou .com •
Grêmio vs , Internacional. _ a esmagadora vítóría : do '''fIve'' O outro prélio da noite. - o Gre-

Luiz Antunes (árbitro), Frederi- sogipano. pela incrível. contagem naI - fmdou no 1.0 tempo com
co G. Meyer (fiscal). Ide 114x4! O team do ~lratas, que leve vantagem para as eoíoradas:
Como mesártes funcionarão:' . amargo~ com ~ decepcíonants pla- 8xp., O Grêmio. porém, eonseguíu

Italgani Falceta (apontador) ei cardo fOl constituído dt;. atletas no- no fmal as honras àa partida, pe-
José Aramí (fiscal). A FGB es- ,[vatas, que, assim, naopuderam lo escore de 24x20. Iolanda do
tará representada na pessoa de- ~ opor. qualql!-er.resistência 8.:0 ea- team vencedor, f9i a cestinha, com
JOl'ge Rosa. I tegonza.do conjunto campeao àa 8 pontos. •

.,...-~--

---~~----,...I,-~-------
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MAIS UM, ESCORE FANTASIICO·
NO·BASKETBA u. 1.14 X 4!

REUNIÃO DA DIRETORIA
DA FGR

O presidente da F.G.B., sr.
Mario Gonçalves convocou para
boje às 19,30 horas seus compa-
nheiros 'de diretoria para uma
sessão extraordinál'ia. Uma vez
que deverão ser tratados diver-
sos assuntos de eaplta! impor-
tância, o primeiro mandatário
da entidad'c encareee o compa-
recimento de todos.

Quttl·ta-feira

JOGOS FEMININOS DE'
AMANHÃ ~

MAIO ,- 1957

9O €ampeonáto Feminino 6.e
l"reJ)aração prosseguirá amanhã
à., noite. com a e(etivação de
dois jogos, nrogramados para a
quadra do Gremín. Preliminar-
mente disput;trão os Quadros do
'Internacional e do Plratas. O
embate d(" fundo será sustenta-
do pelos "fives" da Sogipa e do
Gremio. -
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QJIft.--..faira

Os jogos programados para. logo maIs, pelo certame extra feminino de
basketbaü, prometem um transcurso dos mais interessantes. Na foto
acima, flagrante de um dos primeiros Gre-nads J;emininos disputados
em nossa cidade. Hoje, mais uma vez, o publico esportivo metropolitano

poderá apreciar jogadas' como a que aparece neste cliché
•. , *.-Jti * * I&: t., ~ 1: * -li: * • 1:. * * * * t:' I: '" * *" It' * * 1: * ~ ~ • ~

p
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AÇÃ

Sob grande expectativa começará esta noite
o campeonato' prepara ção feminino de basket

8ub grande expectativa,· tera
Inicio hoje, à noite, o Campeona-
to Preparação Feminino de Bas-
ketlmlI, organizado pela F, G, B
Dois jOgos de grandes atrativos
compõÍji\ a rodada inaugural ilo
intéresSJánte certame.

SOGlPA X PIRATAS -,~.
'brindo a .no.tada esportfva de-
frontar-se-ão • os quadros da. se-
gipa e do Piratas. Ambos encon-
tram-se em bôa forma fisica I!';

técnica. Para tanto, as "estréias"
d;t Sogipa,' como as do Pfratas,
tem realizado proveitosos treinos,
Também o E. C, Piratas fará !'!!t-
trear dversns valores novos, pre-
vendo-se, portanto, que' venha a

;..,

equipe orientada por José Domtn- !nifica quadra da Sogípa, à Av.
gues a fazer boa figura no certa- Alberto Bins. O primeiro jogo
me em reterencâa, ' tem seu inicio previsto para às 20

horas e o prélio de fundo inicial-
se-à 15 minutos apõso término
do ~oontro preliminar.

GRE-NAL ..:.. Ainda maíor ê a
expectativà para o. choque de
fundo, quando estarão frente '.\
frente as equipes representativas
do Grêmio e do 'Internacional. As'
atletas trícolores e coleradas tam-
bém vem treilnando desde ai-
gum tempo e, quanto consta, en-
contram-se em boa -forma. Dada
o equilibrio de fôrças dos dois
quadros digladiantes, o G·RE-NAL
deverá transcorrer de forma sen-
sacional.
1.0CAL E HORáRIO - Ambo.

OS jogos desd9ªra.~-ie-~o na mag-

Para controlar os jogos acíma
referidos ,o diretor de oficiais da
F .G:B, escalou as seguintes au-
toridades: preliminar - Frederi-
eo G. Meyer (árbitro), Ubirajar .•
Sampaio (fiscal); principal ~ Luír
Antlmes (árbitt-o), Frederieo G,
Meyer (fiscal); como mesâríos
funcionarão Italgani Faleetta (a-
pontador) e José Aramí (erono-
metrista), A F,G, B, estará re-
presentada por Jorge Rosa.. .

#



PLACARD"RECORDI

A. rodada inaugural do 'Campeonato Preparação, para equipes femininas, proporcíonaela um .result~do
Inédito, nessa categoria, no Rio Grande do Sul. Tendo pela frente uma turma de novatas, ainda "verdes"
no emocionante esporte yankee, o poderoso quinteto da Sogipa, campeão da cidade e do Estado, não teve
dificuldade. em 'ir acumulando cestas sobre cestas; até chegar ao imprevisto placard de 114 x 4! Este resuí-
tadq não fôra registrado até hoje no basketball feminino do Rio Grande do Sul e permitiu que Magda.
numa unica partida, obtivesse tambem outro recorde dificUmente suplantavel: 53 pontos! Nas fotos vemos,
ao alto, li/. poderosa equipe sogtpana, em pose especial para a "Folha da Tarde Esportiva". Vêem-se, da es-
querda para a direita: Noemí, Magda. Beatriz, Cloé, Bza, Elizabet e E'rc1a? Ao lado, uma fase desse en-
contro aparecendo em primeiro plano Noemí dominando a situação, enquanto Emelina, do Piratas, procu--

ra intervir. Proxímas, Mag"da e Elizabet (10) C t, -"" 1=-. \ (J "
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"..., CAMPEqNATO ,.C..•.......!O ~.., ,..,.

PARTIDA DE BASKETBALL

C. B. B,

Standard Mark ing :
Convenção

E player enter game for first time
atletas que entram na partida pela 1.' vez

X goal from field O free throw, missed
cesta de campo lance livre perdido

PI P2 personal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

o free throw, two points
lance livre, dois pontos

._ SOG::...~~.•.........................................................._ = ~.~:~ , .
TEAM-EQUIPE TEAM-EQUIPE

. Match N.·
Partida N.-

; 1. .
Date
Data ······f3/.·f)./·r::·1········································· . Referee

.Juiz
"7-R.-E. t::. . ~ <:::'0 G. 'V' ~y'E:.....T. _.iJ \ ..............•. ,........................... ...

Entidade

Time ;>O. 1!S - Z/f -mHora ~ ......•........................J . Umpire
Fiscal

T ..,."'''' SOl~'._---.--._---_. __ ._.._._~~--------_._----_.._-----_ ..-- .... _._- -------------_ ..__ .--_.------
ntidade

. ", - -', .•..•.
Team, - (Quadro) , >••••••• ~ ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• t .

Number First Half Time
of player E 1 P_ri_m_e_ir_o_M_e_io_T_e_m""p,o_
Número Score Fouls
do atleta Contagem Faltas

Name of Player
Nome do atleta

Number First Half Time Second Half Time Extra Peried T t I
Name of Player of player E Primeiro Meio Temp~_ Segundo Meio Tem~_ Período Extra S~o:e
Nome do atleta Número Score /'Fouls Score IFOUIs Score IFouls Contagem

do ntleta. Contagem Faltas Contagem Faltes Contagem Faltas final

I~ 51 61 71 81 911°11111211311411511611711811912°1211221231241251261271281291301311321331á4:p5 3~\3 7!381391401411421431441451461471481491 50
151T52153T54155156157158159160161162163164165166167168169170 17117217317417517617717817918°181182183184185 6 8 718818911° 191192193194195196197 1981991100

~~~.'~S.oa--~....63~~.-.'S Final Score • ~ /f 7 X 1
..$8.~.~.~.~.~,,:......................Conta:,em Fi;;'~l"""""""""";""""""""'~""""" .

-..... 'm........................................... " ~~~g v!~~:o~ ..······..··..~-_ ..···~~· ..·:~·~·/ ··..

-..,;;...::.:.::-...:....:;...::.:..-=-*....:.,;..'#l--.:.,r.;r-::----~"--".-R.-e-fe-ree " í'?. '"- C tai
Juiz ;, -, .tI... ••..• "'> •••c.~.... C:~i:~~

~i':cPr:re ~y ~"', ,~'1... g:~f~~~
---------------~~--------------------~----- ---~---------------------------------------D player, iÍisqualifield

atleta 'desqualificado
O free throw, one point

lance livre, um ponto
PI P2 personal foul, one throw

falta pessoal, um lance

Running Score
Curso da contagem

T technical foul
falta técnica
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L-MERICANO FEMINI NO DE BASKET

Jogos femininos I

deho je à noite
o oampeonato de p"p""ç~ II

Femíntno. que teve inicio na noite
de quarta-reína passada, prosse-
guirá hoje. à norce, na quadra as- I
faltada do Grernio Football Porto I

Alegrense, quando serÍÍIQefetuadas I
mais dua-s partidas. -I
INTERNACIONAf..X PIRATAS I'

Inicialmente. a partir das 20.00
horas, estarão frente a frente as
equipes do tnternacíonat e do Pi-I
ratas. Tomando por base as apre-
sentações destes dois quintetos por
ocasião da rodada inaugural, o
conjunto eolorado deverá levar
vantagem sobre as valorosas atle-
tas do Piratas. EsLas, no entanto,
já mais, famili5Yizadas com as re-
gras e o sistema de jogo, deverão ,
desta feita, fazer melhor figura do i O
que no jogo de estreia.

<1'1'" ",'li'>- ..•
(/)f"\~ !:: .•..... '"
o",O~ !:l .,'"o.", !!l '" .•.•• ••
!- ... :!: N ~
<11 <O!;l !i!::"i
Q "'~ ••••••-N

aguerrido, team do Gremlo, que abateu o' Interna etonal=na noite de quarta-feira e que hoje, à noite, em
"seus propriôs dominios, dará combate ao quadro campeão da Sogips

GREMIO. X SOGIP,\' INICIANDO O FEMININO DE PREPARAÇÃO
Sensacional promete ser o emba- I

te principal da noite, ocasião em
que as "es!,:'ellJ...5"do Estadio Ollm-
pico experimentarão a pl:ÍjançO do
quinteto alvi-negro da Av. Alber-
to Bins. Dada a ausplcíosa estréia
das pupilas do Prof , Gerson Ruhe,
verificada na noite de quarta-fei-
ra, estas são consideradas favori-:
'tas. O conjunto trícotor, todavia,
que se houve a contento na parti-o
da que sustentou frente ao Inter-
nacional, na noite de anteontem. i
hoje, atuando em seus proprios do- I
míníos e 'contando com o ínceívo de
sua. numerosa torcida, deverá ser I
um sério obstáculo ao quadro 00,-'mandado por Mag'da Rive. -=r
HORA RIO, LOCAL E AUTORI-

DADES

COM, ESCORE ASTRON.OMICO A
SOGIPA DERROTOU O-PIRATAS dos da ef)nipe, e isto valeu a vito-

ria no {buli. .Ao térlnino do lU'i-
1ueh'o periodo.. o lllternaeiolluJ le-
vn",'R ,rUlltage,n, IJOr 8 a 5, tiilnli-
,..ando o encontro lrr6 Greulio: 24 11

20(;OD10 já frjsnnlO~ O lu'd1'âo téc-
nico .Ios clois flu:ulros não agrnt:loll
plennnlente. Al!ishn nlesnlO~ llode-
lUOS (~onflrlnnr q"ue fez-se Dotar
eer to progresso do ano llUSHudo l,a·
rOl cá.
lolanfla~.Gilea e J"oue .forrou as

Dlelhores enêce IlS tricolores, senno
que. Selma :foi a nut:t.s-desiae.a.dn a-
tre as eolol'nds. a, "
Eis as atletas Alue dJHputnranl e

m een r am pontos:
G:remio - Gilea ('T), 101"nda (8).

~'Ollld,. (3)., Shirley' (3), h'one (4) e
Llgitt ..

Jnternueionnl - I~"'ete (7'). F.~l'l"-
zllfIa, Georginn. I:lra (1), Sehua (9).
A.aei (1) e Nilzlt (2),

A atua~ão dos juizt"s Luir: Al_tu-
es e F~rederico G" l\-Iey("r foi re-

gulnr. O trnb.ulho dos árbih'os foi
um ta"to .llfieultndn dndo o f"neo
padrAo téclIieo e o entnsh,sJuo E'IU....
pregado pelos ~tladros .U,::l:ul~anies.

'A arbitragem .le Frederlco G"
Meye1' e Jnhne SoJigo foi 1'0-8, aliás
bu.stnnte f:tcHitada em vista da
nns'rnnte "UI)~iorilln.le da Sogipn.

-Oon1 ft finnHdatle de tneremenme
nlndu nutis o bal'jketbnll .íclldnlno
eu. Po rt.. Al.egre, u Federação Gau-
enu de BaskethaH resolveu orgnni-
zur 1I1U ce-r+a eue ~xtrn, delloJnlna-
dO' ':':C:lm)H~onnto (le Prep8'r:u:iio"~
que de"'crit ae-evt e, antes de Itlais
lHtdu, lu,r:. 1.re)Htrar ns efluipes COlO
"lsus nu C:uuJ.)eonato P]·incilull.

Este cert~lJl(e te,l'C Inicio nu noI-
te de (IUtlT"ta-t'ciru nn qnat,1".·u da
SOg;itHt, defl:'oni.:ul(lo-se. 110 jog'o es-
treia, ns el}uipes 4'1:. ve te r anu ngre ..
nliaçuo dn A.,'" AJberto Gins e do
Piratas, O tt~:ltn sogll)8UO deulolls-
trou (l\lt~ se eneontl'a r-eatme nfe em
onn t'o)"nut físicn e fécn+cn e as cen-
{!entlo, eudn vez Jnuis, pura 1I1tl pu ...
fJl·ftO aJJriJu,urud~. 11::nl cOlltrttste
ntnou •.• tennt tio Pirntas. Contau-
rto nl,cnas eOJU atletns llrineil,inn ...
teso que a ne n as flenlollstrH)'UUl es·
l.h"ito tIe 111Ü' - o que uHá~ é elo-
g;i:u;el -/ )Jl'utic:uuel1te nada COIl-
seguir:uu ))rodnz-h' diunte dn ente ..
gOl'ia insofisua:ure-l aa Sog;iIJn.

As ntJêt.as ulvi-neg'r:: •s, lu'itticft-
me ute não eJLCo~t1'nru.n •. obstáculos,

Juu·ft encestnr Hv ee me n re- Deste
modo fOl'ain conSignando puntos
até sonHtr o R1'ccord-' de 1~4 l'OJl,tos.
Já no final do prhneiro 1eU1IJO 8
contngelu favorecJ:. às ces"tinhns
enmpeães l.or 68 n 4. Durante o
segundo tC]!ll'O, o qlllllteto tlu Ci-
dade Baixa, lJOr inCl"i"'el flue (uu"e.. O clitssico GR,E-NAL tli-s)Jutado
ça, nã,.o eonaeg utu fazer sequer lI!H log:o 11seguir, não agrudoll flun:n..to
l,onto"' uo )Jadrão técnico dos flois tenl11I!J."

A atlct·á Magda da SogJpnt que AIJe-nas Hatis:fez quanto diz res})f'Íto
nUAs foi n D1Clhol" das disjHlt:lntest ~lo en+uetnamo das dez nf1etas eln
cOJlcretizou nada nlcnos do que:;!l ca a ch a . Tnnto as integ'rantes do
l)Ontos, o' que vn1e COI'tO "recoI',r' I Grelniu COIDOas do IlI'("eFJutciouaJ
g'uuCI10, elll jog'os t'enlininos. fJ.~lInl... dj~lnltnl'a]n a base de sangue. e,
bem o escore ftnal constituiu "re..... neste selltidt:t, .0 .iog·o fez vibrar a
cord" em jogos desta natuJ".·zn: numer-oxa torcifla que eo mp a ee eeu

, no .refluto dn Sogip2l" No prhlleil'o
DislHltal'nlU e J)18rCnraJll AS se-I' teJnpo, '. ql1atlro eolo1.'ntlo lu'e.lolni-

gllintes atletus: SOg;iJHt - Mng4Jn 11011, IU'illeipahl1ente pOr(lue' Sehnn
(1)3). CIoé (6), I1z11 (8), Noellli (:lS) foi mais feliz nas conclusões. No
e Elizabeth. segundo ten1l)O, no entl"etUtlto. O

Ph'utas _ EJlleJil1ft. lIt'lena, Eu.i.. G-l't"lnio, mafs cnltllo, soube inll)reS-
dia. Rache (2), Neusa (2), Gislt'JJe I siollRr Inais, Atuou a base fIe con-
e Dnf va , -- :11111('0, HHl)s uni dos bons .lH'edica-

GREMIO 24 X IN'l'ERl\'ACIONAI, 20

Segundo nota oficial expedída
pelo departamento de oficiais da
F. G, B,. OjogO preliminar terá iní-
eío às 20,00 horas (sem tolerância)
devendo o prelío de fundo terIní-
cio 15 .ninutos após o término do
prlmeiro . '
O jogO preliminar será arbitrado

por' Jorge Marques e Frederico
Guilherme Meyer. O embate de
fundei estará à cargo da dupla AI-
feu Botúmé e Ubirajara Sampaio.

GRE-NAL FEMININO DE BASKETBALL - Bem equilibrado e dispu-
tado, embora não agradasse tecnicamente, foi o primeiro Gre-Nal fe-
minino do ano. Neste flagrante aparece Selma, a cestinha da partida,
quando precurava concluir. Shírley, do quadro tricolor, procura ím- I

pedir o lance, ianprofiquamente. Na expectativa Iara e lolanda. J



· CAMPEoNATO ., ·.;~I9. .
PARTIDA DE

'.l: DO G ~~~IO

BASKETBALL
C. B. B

'-_ _ - ·· _ .._····-fE·ÃM~·EQulp·E..·..···_·..·······..·..····· · - ··..···..·..·..·· ··· ··· ·····..··..·T·EA·M·~·EQ1TfpE··...•................................................

.........1.9/5/5.7. .: . Referee
Juiz

gr..·..L..;;..»:·A·;~..·;·....·E~·iid~·§~~..·..··..
~~~~~a NN~o . ...11. .

Date
Data

Umpire
Fiscal

Time
Hora Entidade

Name of Player
Nome do atleta

Coach
Técnico

Running Seore
Curso. da contagem

Team - (Quadro) .•••••••••.•• __•••••••• __ ••-_ •••••••••••••••••••• '"<1:'.=<._- __.o .
."

Second Half Time Extra Period
Segundo Meio Temp_o__ Período Extra

Score

Number
of player E 1 ,--------.-:
Número . Score
do atleta Contagem

Total
Score

Contagem
fina}

Name of Player
Nome do atleta

Score of Second Half Time
Contagem do 2.° Meio Tempo
Score of Extra Period
Contagem do Período Extra.

Winning Team , .
Quadro vencedor

.' "'Captain
• Capitão
Captain
Capitão

Referee
Juiz
Umpire
Fiscal

Scorekeeper
Apontador
Tímekeeper
Cronometrista--------------------------------------------------~-:~.,~.--=--~------------------~~------------------_T----E player enter game for first time

atletas que entram na partida pela 1.' vez
X goal frorn field O free ' throw, missed

cesta de campo lance livre perdido
PI P2 personal foul, two throws

falta pessoal, 2 lances

Standard Marking:
Convenção

D player disqualifield
atleta desqualificado

O free throw fone point
lance livre, um ponto

PI P2 personal foul, one throw
falta pessoal, um lance

T technicaI foul
falta técnica
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HOJE ETAPA' EINALDO PRF,PARACÃO FEMININO DE BASKET
( ..::. ' ,, , ..,.-

Esquadrões. da S'ogipa hoje ante o Iguaçu em I
Sãe Leepolde '---

o Campeonato de Preparação tará representada por Jarge Ro-
Feminino, cujos jogos atraíram sa.
grande público, na semana passa-
da, chegará ao seu final hoje 1-
noite, quando .. na quadra central
da Sogipa, detrontar-se-âo no en-
centro principal da rodada as
equipes ,da Sogipa e do Internacio-
nal. O tea-m local, que tem atua-
do com bom padrão técnico e se
encontra invicto, tendo mesmo
vencido os jogos frente ao Piratas
e Gremio com flagrante superío-
rídaâe, hoje à noite, pretenderá
reeditar suas atuações anteriores.
E, caso venha a abater o esqua-
drão colcrado, consequentemenre
terá assegurado o título máximo,
de forma invicta.

Salvo modíflcações de última
hora ou durante o desenrolar da
partida, os dois 'quadros deverão
atuar com as seguintes constítul-
ções: .

SOGIP,A - Magda, .Oloé, Ilza,
Beatriz e .Noemí.

INTERNACIONAL - lvette,
Erezilda, Georgina, Iara e Selma.
O embate preliminar será entre

0.5 "five.s" do Grêmio II do Pira-
tas. O conjunto trtcolor é o favo-
rito .: Assim mesmo, o encontro de-
verá transcorrer de forma inte-
ressante, dado o melhor desem-
penho do quinteto do Piratas,
apresentado no jôgo frente ao In-
ternacional, na noite de sexta-
feira. . .
Segundo estanÍ.os ínformados, os

dois quadros, fundamentalmente,
deverão disputar com as seguintes
constituições: r

GREMIO - Gilca, Io1anda,
Shtrlei, Ligia e IV<Jne.
~

)

PIRATAS - Gislene, Neusa,
Rocha, Emídia e Helena. .
Servirá como local dos dois en-

contros a quadra .da Sogipa, à I'V.
Alberto Bins, O embate Preliminar
terá início às 20 horas e o prélio
de fundo principiará 15 minutos
após.o término do primeiro.
Para contrular os dois jogas aci-

ma referidos, o diretor de oficiais
da FGB' indicou as seguintes au-
torrdades:

Franco Conte (árbttroj ; . Luiz
Antunes (f-iscal); Fernando ,Tra-
panga (apontador}, e Italgani Fal-
cetta (cronometrísta). A FGB es-

EM.GRANDE ASCENÇÃO.O
IlASKET FEMININO

Quando, há aproximadamente
três anos, foram disputados os pri-
meiros ofíciais femininos, dado o
pobre padrão técnico de então,
poucos acreditavam que o basket-
ball feminino viria progredir co-
mo agora está plenamenté assegu-
rado. A_ ascençâo técnica do ces-
tobol 'das estrêlas ficou provado
na noite de segunda-ferra. ouando
ar. equipes da Sogipa e do Grêmio
disputando de forma elogíável, fa-
zendo com que o público que com-
pareceu ao reduto do Estádio
Olímpico as aplaudisse intensa-
mente. Os doís quadros se' movi-
mentavam com tanta rlfpidez e
com tal desembaraço que impres-
sionaram vivamente a todos os
presentes ao belo espetáculo. Ven-
ceu, até com certa lacilidade, o
conjunto .sogípano, pots, além de
0011tar com valores individuais de
maior categoria, levava vantagem
na disputa do rebote dado o físico
privilegiado de diversas "estrêlas"
sogipanas sôbre a .maíoría das do
Grêmio, Agradaram plenamente os
dois tearos pelo bom entendimen-
tos; pela boa visão dá cesta e per-
feito deslocamento. O team do
Gremio, composto sxelusívamente
de atletas de baixa estatura, du-
rante todo o desenrolar da. con-
ténda foi; um adversárío de valor.
Aciln'3. de tudo, o padrão defini-
do com que se movimentou. o
quinteto tricolor fez com que fos-
sem aplaudidas suas jogadoras· pe-
la numerosa torcida tricolor.
As que se portaram com des-

taque foram: Magda, Beatriz e
Noemi( entre as vencedoras; 10-
landa, Shirley e Ivone, entre as
·perdedoras.

Eis as atletas que disputaram e
marcaram: r:
Sogipa - Magda (15), Cloé (4),

Iiza (33); Beatríz (10), Noemi (14)
·e E1ízabeth (Z). Total: 48 pontos.
Grêmio - Gilca (9), Iolanda (7),

2hirley (3), Ligia (3), Ivone (2) e
Vera ,
O jogo

/

O quadro do Gremio tem se apresentado muit~ "bem no atua:1 cam-
peonato extra. Nesta foto aparecem duas grac~o:,as atletas trleolores
(Shirley e Ivone) batendo a bola com ~perfel!)ao. Cercam '3.s.íluas
"cestinhas" gremistas, Beatriz e Cloé, integrantes da Soglpa.

BASKET FEMININO - O certame extra feminino patrocinado lIcla F.G,B., chegará ao seu final hoje.
Fases, como a que aparece na foto, o. público .amante dêste esporte poderá presenciar, logo mais, à noite,
na cancha .da Sogipa. Nêste flagrante aparecem dispu ti,\ndo ardorosamente as atletas lolanda .e Beatriz,.
respectivamente do Grêdiio e da Soglpa. Outras "cestinhas" do dois quadros acham-se na expectativa. da.

pelos Quadros <10 Internacional e
do Piratas, foi vencido com faci-
lidade pelo primeiro, verifican-
do-se o alto escore de 42 a 12. Já
no final do primeiro. tempo, o
quinteto colorado leváva vanta-
gem por 20 a 3. Selma e Erezílda
foram as atletas que melhor se
portaram entre as vencedoras, Gis-
Iene e 1\eusa as melhores entre as
do Piratas.

Os dois quadros atuaram e mar-
caram como segue:
Internacional _ Ivette (6), Ere-
'ldtr-enr,---ô'eur~)-;--'fttra -t2r,

Selma (12), Nilza e Araci.
Piratas - Gislene (4), Neusa

(1), RacheI (3), Emidia (1), Hele-
na (1), Emelina (1). •
Os dois jogos foram controlados

pela dupla Luiz Antunes e Alfeu
Botomé. Ambos tiveram um de-
sempenho correto.

Magda, atleta de primeira linha do conjunto sogtpano. Ho~, à Doi ...
te, frente a9 Internacional, esta eficien e "estrela," deverá, mais uma.

vez, demonstrar do .guant é c~z.



('
-Põrto Alegr~i Ql,Jlnta-Feira, 9 de Maio de 1957

Vitória doGrêDlio no
Gre-Nal de b'asque,te

Foi iniciado, na noite de on-
têm, na quadra da Sogipa, o tor-
neio de 'Preparação de Basquete,
no setor feminino, Dois emba-
tes foram realizados, No encon-
tro preliminar o quinteto da 80.
gipa abateu a representação do
Piratas por 114 a 4. Vantagem
quilornétrica I das moças sogipa,
nas, Na contenda de fundo o
<;ifêmio abateu p Internacional,
num dos clássicos do certame,
,pela contagem dE\24x20.

a '~l!.,i~= ..~"",.~"
PôrtoAfegre, Te(~?~Feira,"l~ ,deM~io de 19571

, \

SOGIPA ~CAMPEÃ DE
BASQUETE
FEMI~INO,

Na noite ele ontem foi en-
cerrado o Torneio Prepara-
ção de Basquete Feminino,
.com' a efel/vação ele dois en-
contros, No embate prelí-
~nar, o Grêmio levou a me-
ITlOr sõbre o Piratas por'
46 a 12, Na partida de fundo,
, a, Sogipa venceu .o Interna-
. eíonal por 45 a 32. Com es-
ses resultados a Sogipa sa-
grou-se campeã do certame,.'.

•
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PARTIDA DE daBASKETBALL
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. TEAM-EQUIPE :-- TEAM-EQUIPE .

.,OJl..... - '
Referee '
Juiz

r~,'\......................................; 'E;;·tid·~·d~;·······
f t-

Match N.·
Partida N.o

Date
Data

Time
Hora

Umpire
Fiscal

.......................................................·········Eô..Üdade············..

Time out., _ _ .
Tempos deb..it.~a~d~o~s~~~~~~~~ __ .- _

-------------------=-~-N-u-m-b-e-r-,---,,.....-----:F:::i,..rs-t--,Half T-:-im-e------;-----::S,..e-co;:..n~d.,-!HalfThne Extra Períod

f I Primeiro Meio Temp_o _ Segundo Meio Temp_o _ Período Extrao p ayer E
Número Score IFOUIs Score \ Fouls Score \ Fouls

====================,======~~d=o==at=l=et=a~==,~=====C=o=n~t2ag~e=m======~FaltasContagem ~ Cont~g~~

Team - (Quadro) : .

Total
Score

Contagem
final

Name of Player
Nome do atleta

..(LL29;J2(~ _ _ ~ · ··..·· · ·l ·..·~-, =.~=;~ , =., (J..

...................................................- , -- · ··..·..· · · ·..Á .~ .-
r:.t \.ê~ , , ~ ~ _ c:•..•....••.•••. :; •••.

-_:.~:=':":=~~~:'::~,:I:_:~=:~:"I'··='::-,:"==-=- ::= =.':I:='-~~~~
.~~~fco 1 1 1 · 1 1 ..1_ 1 .

Running Score
Curso da contagem

Team - (Quadro) Time out .
Tempos debitados

Total
-Soore

Contagem
final'

First Half Time •
Primeiro Meia Temp~_

Score IFouls
Contagem F:,altas

Second, Half Time
Segundo Meio Temp_o__ I_....:.:c::.:..~.:::;.:.:.:::.::.:...-

Score Fouls
.Contagem Faltos

Number
of player E
Número
do atleta

Name of Player
Nome do atleta

................... _ ·1 · .. · · · · .. · .. · 1 · · ·· · · · ·1 .. · .. · .. 1 .. · · ..

............................................ 1 1 1... ...1 .1 1 1 .
I 11 21 31 4. 51 6i 7! 8[ 9jlOlllll2J13J14Il5Il6Il'UI8J1912012l/22J23124J25126127Í28f29J.3rij,:11j,32)l.3134135 13613-713sT39l4õ'1411421431441451461471481491 50:
151152f53154!155156157158159160161i62163164165t66t671*l1~7Ói"'1,fil~l'1Ill'i€I%I"I?á17!J181f18'f1~3!8418518618 7188189190191192193194195196197!981991100

Coach
Técnico

Running Score
Curso da contagem

..2 .Score of First Half Time
Contagem do 1.0 Meio Tempo
Score of Seoond Half Time
Contagem do 2.° Meio Tempo
Score otExtra Period
Contagem do Període Extra

•.......: ~ ........•..
.' Final Score 1.-

Contagem Final

Winning Team ~ :.;r ~., .
Quadro vencedor

Scorekeeper
Apontador
Timekeéper
Cronometrista

Referee
Juiz
Umpire
Fiscal

Captain
Capitão
Captaín
Capitão

E player enter game for first time
atletas que entram na partida pela L" vez

X goal from field O free throw, missed
cesta de campo lance livre perdido

Pr P2 personal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

D player disqualifield
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

PI P2 personal foul, one throw
falta pessoal, um lance

Standard Marking:
Convenção

O free throw, two points
lance livre,' dois pontos

T technical foul
falta técnica
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0_ .c-am!Jeonato- de Prcl.aração
Fe-müüno eh.egou ao seu fual nu
noite il#~ -segunda_feira. passada.
qUD,ndo se defrontaram na partida
final e (1~(·isiva., os- elemrentos renríní
nos da Sog'ipa e do tnternaetonaf
Confirmmdo ll'Ua melhor form:t
té!'llh':I e, acima ed tudo, física o
u~am atví-neg ro da Av. Alberto
Rin!; abateu o do Internacional pe.,
10 eseore de 45 a 32t conquistando
assim o titulo \te campeão invicto,
o encontro entl'e os "fives" da So.
gi.~a .e" do IntJ~rnacicn ••1 agradou
bastante pela movímenaeao . 'ram.-
bêm -o padrão técnico fo~ aeeítávet ,
Verdade (. que o team da Av, AI-
berro Bins não rep.risou sua, bou a_
tuaeão de ","na-feira passada. lUas.
Isto era compreensível, pelo menos
em parLe, jit que não disputOu em
todo o decorrer da conq,nda com
sua fõr!:n màxtma , Assim 1l1€smo.
s'eltll-:re ·foi SU'l.erior ao mternaetc-
.nat, que. por sua vez, -realizou .seu
memor jugO' nesl!~ certame extra.

Os dois lHÍffieífO'S quartos da par-
tida tnram bem equilibrados, embo ,
ra sempre com leve vantagem pa-
ra M comanríadas de Magna Rive,
No .final do prim,~iro quarto, ven-
clã a SO'gil,a pOr l~ a 8. NO' fim
dC'!iõ 20 Ininlltos ínaugurats, o luar....,
cador acusava 20 a 17, pró Sogipa.

NO' final do ter cerro .quarto, v"rl_
:ficou-se a contagem de 31 a 21.

A~ melhores figura» desta parti-
da decisiva foram 'Magda, NO'eml, lir!':~1'õ-T,rmffi~>ri~'7ii~~~~~\i,.,41~
Seatriz e Jlza., Ilor 1>" rU, das ven-
eedoras , Entre as do rutemaetonaí,
destacaram-se Selma, Erezilda ta

·l\·Cte.
O quadro campeão do eertnme

fOl"mOtl eomo segue:
Sogipa Magda (19 pontos), Clot"

(7), Ilza (4), Reatriz (5), Noeml
(10). e Clarice,

O Internacional disDutO'u e mar;
eou como seaue :

Ivete (3), E]·l~~iida (12.), Georglnn
(4), lara (3)" Selma (10).

50 PA (CAMPEÃ) E GREMIO (VI'CE) OS
LAUREADOS NO "PREPARAÇAO" FEMININO-

GB<EMIO 46 x PlltATAS 12

Eis as que atuaram e marcaram:
Grêmio - Gil"a (5), Ligh., tvone I

(6), rolanda (15.), ShirJei (11), VI~-
ra (9), Suely e Aur.rra. "

Piratas - Neusa (2) EmJdla (3),
Em ••lina ,Helena (3), 'Ra/fhel, Gil<_
<ena (4) e D"I.a.

AUlbos os ,jo-gos f(fra.m controlados
por FTan(·o conte e I)ffi~ Antunes. ~
Ambos 3.t1,.n:!s~ntaranl';'$e -com f"'Orre- ,Io jôgo prelhuinar 'jUtl viria de ..

cldir o viee_campeonato, foi dis_
putado pelos quadros do GrêmiO' 11
do Piratas. O ~Ien('o 'tricO'1O'r, de-
monstrando, mms uma VJn que se
encontra em rase de visível pro-,
gresso, domino~ do prtnetpín aO' ,fim,
vencendo no final pelo - alto e ex,
pressivo escore de 46 a 12. Já no
tina! do prfme íro períO'do, vendam
as "estrelas" g rernístas pOi' 17 a ;;,
O quadro do Piratas, mesmo dispu ,
tando eom muno entusiasmo naíla
pôde ·fazer dIante da maior (,a4~go-

~ão.
TAB'EI.A DO ••PREPARA,ÇA~"

FEMININO

Tendo chegad" ao final o oampee-
nato de- PrepaT:;"~ii.o Feminino, ve ...
ri'tica--se a seguinte C"J.asstfi~·a~-mo:

Vit. der.
PU. I

1° lugar: Sogi"a ~caro.-
I'eji. ín ,,-h-ta) 3 b ti

20 lnga"! Gr(o.n~jo (vrce-
eampeâo) 2 I 5
lugar: InternadO'nal 1 " 4
lugar: Piratas .. Ir 3 3

t.'i.assit·it.-ação das "cestinllasu
dé"'imo lu.g:.r fíeoll sendo a se-

uinte: Magda, da Sogipa - 87
l,ontos; Noemi (Sog.) - 62; Selma,
do Internacional - 31; lolanda. do
G-rênlÍo - 39; Br-azilia, do lnterna.-

1 <:lor'''1 _ 26; Beatriz, da Sogil,a B
f 24; GIEca, do Grêmio - 2-1: CiO'é, da

1
Sog ina - 1.; Shirlei, I d-o Grendo
e Ivete, do JntcTnacional - 16; e \
ll~a, da Sogipa - 15. '\

MAIO -195'7

11
)-'

SABADO

SEXTA-FEIRA, 10 DE ~MAIÔ DE 1957

Segunda-feira o final do
feminino de preparação

I
o oamoeonato Pemíníno de

Preparação deverá "'Chegar ao
seu r11a1 na "noite da próxima
segunda-feira, quando na qua-
dra da sogipa, à Av, Albert()
Bins, disputarão o encontro
prelimínar<as equipes do Grê-
mio e dô Piratas. O encontro
decísívc sustentárâo os "fives"
do Internacional e da Soglpa.

Flagrante da partida que decidiu o Campeonato de Preparação Femi-
nino de 1957, quando se defrontaram os elencos da Sogipa. e do Inter-
nacional. Aparece nesta fase, Magda preparando-se para o arremate
final. Junto à eficiente atleta ~·ogjllana-, aparecem as cinco Integrantes
do quadro do Internacional: Ivete, Iara, Selma, Erezilda. e Georgina

RESULTADOS DE BASKET ~MININO
o campeonato de prepare.ção d~ basketball feminino foi iniciado 'L1~-

t.eontem, tendo 6190 realizados" na Sog-ipa dois jogos. No primeiro, o
quadro sogipano, que, díga-se de passagem, é o melhor préparado entre
os que se apresentarem, ievou fie vencída a bisonha equipe do Piratas,
pelo resultado de 114><4 tentos ... Magda, da Sogipa, contribuiu eom 5~
pontos para o quociente conseguido pela Sogipa. No outro jogo, as trt-
colores conseguiram triunfar 6ôb;re as coloradas, por 24x20 tentos. Hoje,
às 20 horas, no Estádio Ol ímpíco, continuará o referido torneio, sendo
estes os jogos programadoa: Internacional versus Piratas e Sogipa ver-
sus Grêmio,

CORREIO" DO POVO
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Flag'rantll da' partida que decidiu o Campeonato de Preparação Femi-
nino de 1957, quando se defrontaram os elencos da Sogipa e do Inter-
nacional. Aparece nesta fase, Magda preparandu-se para o arremate
final. Junto à eficiente atleta ~ogil)alla. aparecem as cinco íntcerantes
do quadro do Jnternaeíonal: Jvete, Tara, Selma, ,Erezilda e Geol'gina

CAl\-IPEÃS DO "PREPARAÇãO" - Acompanhado de seu dedicado
preparadGr,' vemos ao Iado o team da Sogipa, que se sagrou cam-
peão invicto do certame extra, cujos jogoS finais foram realíeades
segunda-feira ultima, 'Da esquerda Rara' a direita aparecem: prol,
Gerson Ruhe (tecníco) , Magda ("cestinha" absoluta do interessan-

te campeonato), 'Noemí, Beatrís, Ofoé, Clartce e Ilzlj.
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a HORlI

•

Duas "cestinhas" gaúchas acabam de ser convocadas para formar na se.
leção brasileira de basquete que disput ará o Campeonato Mundial, no fim dêste
ano.

Margot Biuer .e-Magda Rive" .ambás da.Sogipa, sã9 as-conoocadas pela
C~B.D. .

Há vários dias a FGB recebeu co municação da CBB, avisando que; possl-
vhlmente, convocaria jogadoras gaúchas. Ontem, r. noite, veio um telegrama, par.
ticipando que Mar:.gote Magda haviam sido '-requisitadas 'para. os treinamentos
iniciais da seleção nacional. '-

Não está positivada a ida das duas cestinhas, principalmente a de Mar-
got_que, segundo, consta, contrairá casa mento dentro em breve.
. Os treinamentos iniciais serão efetuados no Rio de }aneiro,"'quando os

primeiros cortes mostrarão as jogadoras que definitivamente integrarão o quin-
teto nacional. ",#''J - . 10':'.51 .: '~..-J _



Seleção Brasileira de Basquete

/iMENTilDil il fl(ISÊNClil
E lJIflRGOT E DE lJIilGDil
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~ As "cesfinhos" gaúchas poderiam formar, fàcilmente, na equipe universitá- ~
~ ria brasileira se tivessem comparecido aos treinos -Não encontrou ainda ~
~1I;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIII'umpadrão de jôgo eficiente o quinteto em treinamento ."n•••""" ••••••""",, •••~

SÃO PAULO, 30
(De Karl Kopitt-
ke) ~ A seleção
brasileira de bas-
quete feminino, que
participàrá do prõ-
ximo Campeonato
Mundial, está em
franco treinamento
na capital paultsta,

As cestinhas es-
tão concentradas
em Água Branca,
onde efetuam trei-
nos diãrios, a fim
de atingirem a for-
ma ideal na épo-
ca do Campeonato.

Um rápido con-
tato com as joga-
doras convocadas
deu cpcrtursldade a
que elas 'manifes-
tassem a es,tranhe-
xa . pelo não, com-
parecimento das
gaúchas Margot e
Magda, convocadas
pela CBB.

Estas duas cestl-

aDORA
Pôrto Alegre, Quarta-feira,

31 de Julho de 1957

I

Iflà ot Riuer foi uma das convo-
as para formar na seleção bra-

sileira de basquete, m.as que não
participa d'o-s treinamentos

nhas são conside-
radas grandes es-
trêlas nêste espor-
te pelas compa-
nheiras dos demais
Estados, m o t i v o
porque a sua au-
sência causou pro-
funda decepção.

Pelo que vimos
e assistimos, nos
treinamentos, Mar-
got e Magda pode-
riam fàcilmente al-
cançar a equipe
brasileira, que ain-
da não encontrou
um padrão de jôgo
muito efettvc. Por
esta razão, cre-
mos, as duas ces-
tinhas sogipanas
perdem grande o-
portunidade de in-
tegrar a seleção
brasileira, que nos
proxrmos mês e s
p a r t i c i p a ,. á do
Campeonato Mun-
Qial.
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r IV-
'Vencedor ... Ut.l1lo •. 50x15

"; 2 Jogo -c ruae aro x Gr3mio
Veucedor - ar~mio - 29x26
- P9tropolc x Sogipa

"e~ceóoT •. Soeips - :';4 x 26 J;rezmer· .. 3fJI;ipa - 11 i'~;SCl
- .Inwrnac10Jlal x UnUlO

VQDCec!or ." un11lo - ;lx22
M &og1pa % GrlmdO

VQnceàb~ - Grêmio - 27 : 20 Telao - Gr~mio- 10 pts~
- Uni30 x G:r~o (F inaliss:ima)

Vêncedo~- Grêmio ~ ~4 x 2~ !elmo - Orbm1o - 12 ptsQ
ObPt:Ya~Oe. - "'OaiBp~i.o do !'orue10 - erbU.o Poot-J..,:'-r;U.l porto &\legrCl1M)

~V1cEl':;'campea.o - Gr>B,·Vn:nte~
..pea't1!iQ •.•. folmo de Grêmie •. ;1 pontos.,
2 - DIV",lSSO jf. A~!3JjQ~

Carloe - tIni"ê,o •

tclmo - ~rtm10- 9

"
••

lJ:La - 12 tio setemoro ele 1'J57.
I,ocal - Qwidra - pira. tall9
Horltr.1G "" 20~OO hso

RI~1;üT!\!.~A
19 J080 .,. )?iratae :x:IsX'solita

Venc" Isr~.elita - 2V x 25
- E~,V.cg&Dt~B % F4) e Lu
Venc.~ He.veg8tt'~es- \tO. (2%0)
~ Gauoho x Ieraelita
i~wn(h Gat1.cho - 2~ li;. 14 V1{!tcr- ISl"eolit!\ ••.e :?tso
- Eavegantes 'x Gaticho (Pinal1coima)
Venc~G~~cho- ~O x 26 ~~lter-Iavagantes" 14 !t3.

obS0rv~,çC;j0$ - Campe~odo TOl"fllt10 - IJr6mio li~l1.tiao G.úcho •.
"ficc ...(}SlQpQtio - tlaVet;~1'lt8s Olio João.. "
Cestinl:lQ. - Jo'ão Ce,rlos e lMutert, do Gf.:~cho"~17 Pts.

cnão 'WB#

ft

.." ... o ••.•• te." ...•. ..
•

Dia -a ü.e outubro de .J.9~
Local = Quadra do Gré~autioe Uni~o
2or&-:lG - 2Q" -;0 bQr~sCl

...j)_~~ilT~,"ª CE6~n~01:1. L~

1~ JOSQ = Sogi~ % Grêmio
Venc·o Bogipa '-" 2~ lt 17 ;\Jagcl~e-e Sogip3. - 15 Pte",

~ ~ = aezina ~ pXrntma
V~t:lU,' 30gipo. c;.> l~2 ::It 9" f'I~~. c-> e~81pa ..." 104· P-~G"

~~ ti -= Grêwio x Pi.:ra<t;as
V~l'llf" G:d:~l?.ic,., 29 x 13 IVOllQ b Gri!a'io -12 :rrtso

ObtQ~vaç~a$ ~ Ca~re~o de ~OTA$~O - Sogipa
V10G~OamU9~o- Grâm10 Pcot-~all pOrto AlogrQ~~
CG0t im~ - = Me.G;'d& •• So.gi1:)3. - 29 Pts.

4 ~. nW.4NTI1,.~~~

Di~ ....20 c1~..,utubro de 1957.
Loeal ~ Qued~~ ~ G~~~io NQUnião
R~~~r iê Sl'OO bs" G 45 m:1.l~u;t9So

lI!SKFf~S\fUIO.'::; .~~
19 Jog.;. e-e lJGtrG~ol~~z Iteuner

V<l!n.~c ~tro-pola = 21 ltlO
""Sesipa x tJruze1tr~
~'TiC" Sogipa .",.2H x 2



( I ()
.'~

· NQ PA.LACIO ~DOS.,ESPORTES
·..·

I
'" ." ;

CIO', DE "NINO, ·..·i
í
~
~•

I
!

li:om. NO, 'UNIÃO, 'l'(!)RN~JO lNICIO FEM.ININO - A F . .G. B, progranscu para ho,ic't, n~,;1"ena qua
ãra do G. N, União, o Torneio Inicio do Campeonato FeminIno de Basketball. N""foto, ·Iutando pela posse
da bula, 'Beatriz, da Sogipa e ):olanda, do Gremio, duas atletas que brilharam íntensamenta na tempo-

_--'K.... __ B_eatrlz Ritter, a excelent.e~fensora. dà,·.~~gi~_~

.
l

I
j

1
1
~,
~
l

rada passada e que hoje â noite, mais uma vez, estarão' integrando seus respectivos quintetos
....'~.'~_~"""~'~.:"....'"·•.."...v·.·.~::
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Referee )Tc.(!~ IJILJ. Date ...........•.. 'l'" : ...........................................• ............................ ~ .........,................................

Match N,« .........l........... Data Juiz '" . . . O Entidade
Time ea ~O . . . .4.lÀ A Je.Partida N» Umpire ..~~......................................................................Hora ......................, ....................................................

Fiscal _, fit Entidade

Team - (Quadro) ..........::.......: •..•••••::••.•..,...,.••.•\.,t ••.•.•••...•....••....•..••.• , i~~~o~uJebitii.if(ff.2;.· ..................................
--- First Half Time Second Half Time Extra Period TotalNumber

Name 01 Player of player E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Período Extra Score
Nome do atleta Número Score I Fouls Score Fouls Score I Fouls Contagem

do atleta Contagem Faltas Contagem Faltas Contagem Faltas final

1.Álr- J I-fihf- //1/</.1 Id l~ 1/11#1 OOQ -
~'VYtI1A"n. 'J - I~I x>Ooc LL xoxo@X k!~ /0.•.,r~

C:fJiI ,- 1/E(L.'!l ~

~

X::: j'if' ~

4-{J~~b"//"t,-'~ Q O p- 'J'l -
II 'ire li X ,~- x . q
L/!{~r..6 '-.fi. ~ 'l.. ,- X 1/ ~,.,k}en:n.t li •.

~', . ~"'11 (1- --- i -~;(.'. 'U. ce
.• 'f.A~L'1l.~.t;( l/a"!. .-..--
{ Jt~àJu.rbi ./I,;.t/l ------- - I. ----- -

. ,-o ~
Coach tL" ..·Pn. X2ia· , I I I I I I ~..1
Técnico ., ,

lIunning Sore Ijtlyj J'! 1'1111 (j'! ~jl'1 ~ 11\1,.11Lí'll.Illólll1inl71Hl!~2i'l2il'I~~24125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
Cursoda contagem151[521'53154J'551561'57r581'59IbOr61ifj2163164.[05166Ib71681'69170T71[72173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197~981991100

Team - (Quadro) ...~.1'1; .....",•.•:\~~ ......r•.....•.W~,*... Time out ... :L.~...........................................
Tempos debitados

Number Fírst HaU Time Second Half Time Extra Period Total

f1 Name of player of player E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Período Extra Score
Nome do atleta Número Score Fouls Score I Fouls Score I Fouls Contagem

do atleta
"'"'"' • Contagem Faltas Contagem Faltas Contanem Faltas final~T,.= ~/LIJJ Á-

I~ - ~- ~ -I -~----~';:4;~ íZ~!JL 1.2t tA-
~

.Ql4. Irt-._ ----
.3

._y;, t;"14 p ...111#1 /l)
I~

j -C ~.tQr.-,dA s.!/).?.2, F ocOj : ::: :;OXº t- ,5':
? 11. ',".. '11.-' 09.. ~k~J /1 ~ ~ I • )(.~XX i.AW i
'c?' "'i!;L 1%{t ríf I -

~ L I:j?;;=~J&:= -•
~-- !~'.'''''t1 /Joa I~'__ o • li""'

I'~i#j ,{2.0!1 I -/l1~ •J?ld"kfL,l!J; IV·~-O I . _.,--1-·'- -~>, ,2 ~~ I

Z~~
I

,-- -
I I -Coach :;;iQ.2'1. t:t 1C<dfD I I

-
I I I I /i.Técnico

"
I

a: Running Score lIA ~ ~ iI'I ifl ~.i'fjI'J ~1!Ptl)JI~~1i11~.JI'l811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915O
~ CursodacontagemJ511'521'53r54'!'551'561'57[5S[59f60r61!õ21'63T6416516616716816917Q.i7l172173174175!761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100

I!i Score 01 First HaU Time ...........l'.J .. ...L'. ... /..(,()... .l!I.j .... Final Score .................~ ...3........#...?.........................................ui Contagem do 1.° Meio Tempo > 'I;fl;. J Contagem final
" Score ot Second Half Time .....~.x4..I......... ~.:..C ,

~

10 / .10 Contagem (10,..2'" Meio Tempo _ .••..
/~:~~~g v;~~;or· ..···..··:·.... ........:.....................o Score 01 EK'tra Períod .......................................................... :............

I . Contagem do P••.íodo Extra . 1.
<t t. I

x Scorekeepêr ~"if'-tt;r~4J.,l!."5 Referee ·~~7~9 ...........Captain t.. / ;;.~. t:/'?~f10 Apontador ~ _ Juiz CapitãoN ........... -'-.- ............. " ...... '.............. _'"'; ..............,
6~~~~!~1~í~~ .. 'r ......_.. .,.~.<.:-~:._~~~ Umpíre ~,......./:<o ..;::-::....,............~ ......... Captain -'...i Fiscal Capitão .....•.......... ~"'.,.1.\" .......•....................••.. , ..6lU
Standard Marking: E

.
o players enter game Ior ürst time D player disqualified " ,_0 free throw, two pointso.. Convenção atletas que entram na partida pela L" vez atleta desqualificado
I X goal from field O free throw, missed 0 free throw, one point lance livre, dois pontos

111 -
~

cesta de campo lance livre perdido lance -lívre, um ponto T technicaI Ioulp1 P2............personal Ioul, two throws . Pl P2............ personal foul, one throw falta técnicafalta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance

TEAM EOUIPE TEAM • E~IPE

PARTIDA DE BASKETBALL,
••••
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,,~~~~rco ./,t9<J...! V&rYo- ~~ 4M I I I I I I Q.
a: Hunnínq Score ' 1N'IP'JffJ.,G ~IJ' 115JPlIOIllltU13114115116117118119120lill22123124125 26/27128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
~ Curso da contagem '151152153154155156157158159160161162163164165166167168169[7õT71172173174175176177178179180181182183184[1l5186187188189190191192 93194195 96/971981991100

: ~co~e of F~s\Ha~ 'Fim; ~" s.. ..(s~/e8).. Final Score 'i..~.X:7 ,
i s::r:g:fmse:on~ H:~~ Ti~~po ..,3.Q.x:..y" SO{jJPI)).. Contá~em finaiS'

~ ~~:::g:;n ~.~!;~~~Tempo W$lning Team f~.i..e.. .
~ ContageIp d<iP,eríodo Extr·i · · ·..· ·..· · /4 1./ 1~1a4ro, vencedor • j ./'

~ 'Scorekeep'&.'~ ..i.'" i.fA1Lt-t--., /1.~......... Re~eree ;jd......~~.; ....LMJ............... Captain ,~ ~. I'

C'f APontado~ ~ -- JUIZ /L-? ~.. g:pP!~~ ·;;:,..:r~l)?~·!,.jf;:..-r·,(.'t,,~•..... ~ : ..i 6~~:~:;~~ta..·'.."·~·,·~~'·;~.J:·!(1··~·7~Wi~f~fe ~ .r!t~"·r""..I •.•.•... , , .•.• , .. :,.' . t, ,
lU • Capitão .,..................•"' ~ .

Standard Marking: E players enter game for first time D p1aye,r 'disqualified 0 ';ee throw, two ,points.·:
.Convenção . atletas queentram-na partida: pela 1.·vez laileta desqualificado

X goal from field O free throw, missed 0"free throw, one point lance livre, dois pontos
cesta de campo lance livre perdido lance livre, um ponto

p1 p~ personal Ioul, two throws p1 P2 personal Ioul, one throw
falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance

,

./ I

PARTIDA',J
DE BASKETBALL s.

TEAM • EOUIPE " TEAM ~ EOUIPE r-
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lLdl/I)4n /I,r/H;,(! 7 lfixooxxxx lt.f
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r~O)'~ //(;i/(

Date 'f{).-Data , ;, , .

~:;~~aN~.o.· · ·..·.. Time ()t I. :lI'
, Hora "..- .

Referee ~.:.;<.~..: : :.:.~ .
Juiz ./ Entidade

'. ~ ;.tI.Lf1...:.
Umpire ~ .'!. :': :!!. .
Fiscal Entidade

Team - (Quadro) §.Q..Ei LP...A. . Time out .
Tempos debitados

Number First Half Time Second Half Time Extra Period TotalLI Name 01 Player of player E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Temp9t- Período Extra Scorert Nome do atleta d~ú:;;i:fa I--~r;s:-co-r-e----;-'I F;,o-u-;-ls-I---~·::...,S~core Fouls Score I Fouls Contagem
li Contagem Faltas Contagem Faltas Contagem Faltas final
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/,' ---r -; 1--;----------1---1---------.1--- ------1---1·----

Coach
Técnico

Hunning. Sore 1~J!1·I"$I7I$IJfI)o~~J,Y.5Ii'iI~1J'']j8\Jf8~J1lI~I~I:l'4I25Il6Jl7~~lI''''lP~~.j.iI'3k7415'5~Jl71 11<12/43/44145146147148149150
Curso da contagem 151'152/5315415515615715815916.<>161162163164.16516616716816917017117217317 4/75176177]78179180181182183184185186187188189190191/921931941951961971981991100

r: R" C L..e
Team - (Quadro) : 8. ~ ~...................... ~:~o~uJebi't~dOs~·· · .

Number First Half Time Second HaU Time Extra Period Total
Name of player ef player E Primeiro Meio Tempo Regundo Meio Tempo Período Extra Score
Norne do atleta Número Score Fouls Score l Fouls Score I Fouls Contagem

1,,(:' • do atleta Contagem Faltas Contagem Faltas Contaoem Faltas final

-

bI
T technical foul

falta técnica .

SUPERBALL - eleição unânime do basketball mundial * ÚNICA e EXC,"USIVA no 11Campeonato Mundial - 1954
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Classificado em segundo lugar
o quinteto do Grêmio • Ausen-
tes União e Internacional, fi·
eando reduzidas a três as equí-
•pes partíeípantes do torneio.

Na noite de ontem foi inau-
gurado o certame citadino de
basquete feminino, com a rea ..
Iízação do tradicional «Torneio
Inicio»:

Na quadra asfaltada do Grê-
mio Nautico União, as equipes
da Sogipa, Grêmio e Piratas
apresentaram-se para a disputa
sendo que o Internacional e U-
nião não compaseceram,

O Torneio Início apresentou
como vencedora a equipe sogi-
pana que venceu as duas adver-
sárias, com relativa facilidade.

As partidas apresentaram os
seguintes 'resultados: 1.0 Jôgo
- Sogipa 23 x Grêmio 17; 2.0
[ôgo - Sogipa 42 x Piratas 9;
3.0 [ôgo - Grêmio 29 x Pi-
ratas 13.

O quinteto alvi-negro da. Av.
Alberto Bins formou com a se-
guinte constituição: Margot,
Magda, Cloé, Ilza, Beatriz, Noe-
my e Clarisse.

O Grêmio colocou-se em se-
gundo ficando o Piratas, em
terceiro.

8{)' Tf{ES CLUBE'S NO
FEMININO

t
Fase movimentada do cotêjo trauoõ», na noite de on-1
tem, no ginásio do União, entre 01 .uintetos femininos
do Grêmio e Piratas. Vence1'a71tTh> atletas tricotares,
conquistando assim o segundo pôsto do Torneio Início
no certame metropolitano feminino de basquetebol

No próximo dia 1.0 de nevem-
b-ro te~'ª, início o oampeosato
Feminino - de Basketball, que
nessa temporada cOi11.ará com O
concurso de apenas três clubes,
a 'saber: Sogipa, Grêmio ~ Plra-
tas,
. ,'e earnet -do primeiro turrro
-será o seguinte:
i.a rodada: Pira.tas x- S~gj:@'11',

no Piratüs;'

12 - OUTUaRO - V9S'1-
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ralas..!~ jSogíp4\;'\;Dlàraó'l;lAici~ )Qo jeí
Ao Campeonato Feminino de Basketball

. , •. """'"

1
Hoje, à noite, na quadra cimentada do E. C", PIratas, a Fed·e-

. ração Gaúcha de Basketball dará início ao seu certame temtntno,
com prélío entre as equipes da Sogípa e do Píratas. Ambos os eon-
jun}ios, desde há muito. vêm realizando treinos cuicadosos -e tudo
Indica que se encontrem em forma de proporcionar um bom espe-
táculo. Dado o ínterêsse que se nota para êsse' embate, acredita-
se que numeroso público compareça ao reduto do Piratas.

O jôgo tem seu início marcado para 20,30 horas. Para centro-
Iá-Io, a F.G.B. escalou as seguintes autorídades: José lVÚlria :Kr6e!r
(árbitro), Sérgio Zanela (f'scal). Emílio Barcelos (apontador 'e
delegado) e Jerônimo Mendes (cronometrlsta) ,

A,bdnolo o certame feminino de basketbatl, medir-se- ão hoje, as equipes da Sogipa e do Pira,tas. D'l 'qua-
dra dest.e ultimo. Na foto, o team alvi-negro, lu tegrado por Jlsa, Cloê, Noemi, JVIagda e Beatrjz

• _ ~ •.••..•••• ~ ..". ~. _ ...•.•.•_;:.. .1*- __ ..,.._..,. ..-,,..- .• .--r. __ ..•..--.;- ....-.-..- -~_ ..• • ...•J -.------- "~-.- ----

,

I'c'OMEÇÃ. AMANHA. O FEMINI-
NO DE BASKET

I De..ndo sequência ao seu calen-
dário, a Federação Gaúcha de
BasketbalJ iniciará amanhã. àI noite, o Campeonato Feminíno,

I
que será disputado apenas por
três clubes, a saber: Piratas, Grê.
mio e iSoglpa. Amanhã, abrindo o
certame, em jôgo aguardado com
grande expectativa, disputarão 'os
quadros da Sogipa e do Pirl\tas.
Servil'á como local do prélio a,.
canehn cimentada do Pir",tas.
rní~io. M 2{),3Qhoras •

1- NOVEMBRO -' ~957
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JOGOS ABERTOS FEMININOS -"Na foto, aparece a equipe do E. C. Interna.cjo~~l, qu~ participou do
grande desfile d,,~ JugOiJ Abertos de 1957. E' porta- bandeira. a Iuturesa atleta Jactara Campos e eondus

a bandeira culorada a atleta Efica. Lopes

/'
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HOJE TORNEIOS~:DEESG·RIMA''E'BASKET
PELOS' IV JOGOS ABERTOS FEMININOS ~

A menina Liana' Kersch. "baliza" da Sogípa, que se apresentou de
maneira brilhante no grande desfile inaugural dos Jogos" Abertos Fe-

mininos

Marca o carnet dos Jogos A-
bertos Femininos para hoje o~
torneios de esgrima e de, basket-
hall. Ambos serão realizados 'nas
instalações do Grêmio "Náutico
União, à' rua Quintino Bocaiuva.
O prélio de esg ríma deverá

marcar a estréia das attradoras
da Sociedade Elena de M6ntene~
gro, que acaba de incluir entre
as suas atividades o esporte das
armas, tendo conseguido arregí-
mental' um bom núcleo de flore·
tístas. Deverão p,artieipa,l' arnda,
da,s provas, que serão dliri:gidas
pela Federação Rio Grandense de
Esgrtma, as representações do
Náutico União' e da Sogipa.
Q certame esgrimístilco deverá

resultar na competição mais. mo-
vimentada e que conseguiu maior
número de atíradoras em nOSSQ
meio.
Para formar o ju"fi que dirigi-

rá a competição estarão presente •
os seguintes esportjstas: Gerhard
Theisen, Reno Todeschini, Erni
Markus, Waine Heidrich." Rui
Fantoni, Fernando Torelly, Roger
Steiger e Bráulio Trindade.
,Hprário: 20 horas.

O TORNEIO DE BASKETBALI.

Q torneio de basketball será
reaHzado 'às 20 horas, nas insta-
lações da Rua QuintillQ. Bocaiu-
va. Participarão as equipes do
Náutico União, Soglpa, Piratas.
Internacional, Grêmio e Ginásti-
ca de Santa Cruz. Promete assim
o certame ter um desdobramento
dos mais interessantes.
Q sorteio do camet será proce-

dido poucos antes do horário mar-
cado para o início do prélio, sen-
do pela Federação Gaúcha de
BasketbaU, que para a arhítra-
gem convoca os seguintes juizes:
Eron 1\1arques, Walter Zer dos
Anjos. Sêrgl "N e r i Nascente,
Cláudio Souto Franzen. Paulo
Otton, Roberto Alves, Mário schu-
ler e Aleio Farias.

OS JOGOS PARA Al)fANHA

,Para a.manhã está marcado o
torneio de tênis de mesa, a ser e-
fetuado nas instalações da Sog'j-
pa, à'l 20 horas. Jl:sse prélio será.
dirigido pelos nrembros da C.T,l'.
M., da :tARG.

HOMENAGEM DO E. C. INTERNACIONAL - O nosso com-
panheíro de redação, Adil Silva recebe uma cesta de flores, por- .
tada por duas valorosas atletas coloraãas, oferta. dQ Internacle-

JIlllà "Folha Esportiva"



No grnasro do G. N. União, foi
efetuado ontem à. noíte, o torneio
de basket dós IV Jogos Abertos Fe-
mininos idealizados e patrccinadcs
por Folha da Tarde Esportiva. De-
senvolvendo uma performance das
mais brilhantes, a representação
scgipana obteve -o laurel máxím«
da referida competição, cujos jO~C3
apresentaram OS seguintes resulta-T"'====::;::===========~ dos: União, 21 x .elrà;as, 6;-Sogipil,

29 x Gremio, 14; Santa Cruz, 15 x
Piratas" A '', 7; União, 18 x Santa.
Cruz, 13 e 'Sogipa, 25 x União, 15.

o "five" úníonísta classítíoou-se
em 'segundo lugar, tendo igualmen-
te apresentado um bom desempe-
nho, A equipe- 'campeão esteve ín-
tegrada daa.seguíntas atletas:' 1dí\g
da, "Margot, Noeml, Ilsa, Beatriz.
Clcé. Cleonice, Elisabet e Marieta.,

/

'A SOGIPA FOI A GRANDE VENCEDORA
DO SEN~ACJONArCERTAMEDE BASKET
o b a s k e t'ha l l temt nino de nosso

}i~:,;tadu teve uma not t a.da ô t im a ,
gra.;l.i.S aos Jogos Abertos F'e rn ln t-
nos. Nada faltou pa ra o esplendor
t mpa r ~HSe. t m nort a n t e cer-t a m» da
g rn.ud e Ott rnb lada que Fôlha E,"por-
tt va o rg an izo u e que vem se- real í-

zando de mar-eir-a esplendida.

t.ocat amplo e confortável. Foi
efetuado no Palácio de Des p ort os
do Grên!lio .Náu t icq União. 0r-g"aniR
zação sem falha, .rf a d a pela FGB"
.Togos m oví rne n tad õ's. Juizes que
fora.m aea:'ados sem d lsc u asã o a l-
g u ma . P:Ub1ieo n u m er-o so e que se
portou espurt! vârn en te. aplaudi n d o
O~ melhor-es fei tos de~-te ou daque-
10 co ncor-ren t e ,

o DJ:<:SESROJ. vn DO 'rOR~"'l<,:IO t a rnb ém as defensoras da Gináf;.tica
de Sa n t.a" Cruz. _

• Desde o primeiro ao, 111lil110 dos
ct nco jügOR efet ua do s ho uve t lances
emociona nt ea . R eXjbiCúe" fracas
e out ra s de gala. ~ve-se salien-
tar a-p..re.~€'n~a fulgurante. da eq u l-
p-e s og ip a n a e esp ecí a lrn en te . das
cest lnhas Magda, Mal'got. Beatriz e
J Iz a • 'l'amhf..n1 na equipe u n Io n í st.a ,

que, embor-a sem preparo fIS1CO, se
a pres e n t o n e1ugiavelmente, de ver e-
mos citar Dtva e Ieda, pelas Ruas
efiC'ien' e~ colahorações -para O êxl-
to da a.p res en taçã o do quadro.

l)t-'ve-~e saliéntal' tin1ht"m a ma ..
n ei ra oorn o a t u a ra m a s integrantes
dos dois quadr-os do Piratas e

o RESl'Vl'AnO GEIt AI.

A S!'gi-pa soube g~111arc1a'mente
so ni-ep u ja r as eq uí pes ã'dversárias.
.Topo a prec-Já vel da equipe so g ipa-
na. OJilnos a rrern essos e passes p re
ctso e, f o ra rn as ca rac t er'í s t í oa.s da
a pj-e s •.nt.acã o do q ua dro dá a g re-
rn ia cãn .da Avenida A1berto Bi n s .
TI: dado () ardor com') suas defen-
soras "a.tua.rarn, colheu a So gí p a UJ11
triunfo racü e merecido, A eqllipe
do Ná u t í cd Un í ã o, embora' sem
preparo. já q u e êS'eclube nã,o es-
tá. p ar t'í ci pa.n do do cam pec n a to otí-
cial, se portou' gat-bo same n te, ten,
do sucnrnhtd õ na finalls.sima ante
a forte a t n a çã o da equ lp e sogtp a-
na.

O~ jO.\'('08 pfet-uados tiveram este
resultado Reta):.... _

UNHO YE1\'('EH PlIL\T.\S B;PORI
. 21X6 r

Foi facil at Ná-QUco tT~l1[o can-
8eg'uir do bra r a resí s têucí a das de-
fensoras do j.Pl ra ta.s lia partida que
iniciou o torneio. O resultado geral
foI 21x6, (-6.'(1): sendo estes os qu a-
dros digladlantes~ .

UNIÃO - Di va, 10 - DinA, 3
Rose 2 -- Z01ma, 2 - Ieda, 4
Zllda, Leria, Beat ríz e Lizia.

,PIRATAS - Ivete, 3 - Cel ma,
ErezIlda, Georglna, I> - Ia ra e
Vilma •

.Tuiz&s - Marino Schuler li Raui
A.rt'igaa.

1.1;;';' n;õ"imentado o s~gÍJnao 10'
go da noitada, Em- alguns mom en-
t o s as cestinhas tncolol'.e.g opuse-
ram t en a cí as ima re~"'isl~ncl?t. tend.o
t nclu s ive contra a t a c a d o com erl-

_c1êneia a Ig u ma s Ve7.e8. O rel=lulta-
, do s-el'al foi 29xH (19x8). Quadros
dtg'jadíant~~:

I G!PA ,- Magda, 8 - Mar'gol.
6 - )loeml. &. - I1za. 3 - Beatriz,
4 - 20é, Cl a n í c s, Elisabet e Ma~
dela. _

I GRE'MIO - Gi!<\.~. Jolao<1a 4-
':anda, 2 - Shlrley, 4 - JY~ne, 4

: 'le~'ezlnha, .•.Lí a!a. Aurora e SU7.€-.
~ .Julzes - Sel'gio 1\l"ascente~, Vn l-.
t er dos Santos.

f 4- ..••NOV-EMBRO Y95'1

GIX\S'r',lC.\ OE 11, é'nnr. YE-C\'CF.I·
l'IRA'I'AS A

A.' defensoras de Santa Cruz se'
porta!'anl bern nesse jog·o, tendo
esp.eclalm •.n t e :\liriam e T'h ec la se
sa I í •• ntado, .-l1Quanto Que Idite e
Rosa foram as melhore;; d-o tive da
('tdade Baí xa . O resultado t.avorã'
v e.I "ao Quadro intel'iorano foi êsttl: 1
15x, ~9X4), Q"adl'l;>s digladiantes:

SA:-\TA CRUZ - Mirlam, ~ _
Thel'la, 5 - Jrací, 2 - Sofia, 2 _;-f:::;. Clara, Marlene, Liane e Mi,

, PTRA1'AS:"'" IdiJe,,2 '- Neusa. !
- Glslen,e, 1 - Rose, % -, Hele.
na) Emldla •. Da"." .
-âu laea - Alclo Faria e Claudio

Fr~nz&n.



/

Um ~flar;rante ~o encontro entre a Sogipa' e Gremlo peJo' torneio de ba~ket dos IV 10gos A.berfos F'e~~.
niDt>S, vencíde pelo "tivc" ,ogipano' ·por. 29 x H. O elenco. ~ a,gremlaçao d~ av.~Alber~o BUli!, cni!Oyr ..••

-'o vma pertorml\DCe dai waill liuge!lthMl. liltlrou- se me~ecldl\meDte citUlpeall da nl'enda. 4,lompetiS:it@
'. '

'A SOGIPA FOI A GRANDE VENCEDORA
DO SENSACJONAr CERTAME DE BASKET

". . :' .
() lUl:s"'ke-lhall" t em in í no de no sso

1:~stado teve uma not t a.da 6ti111a,
gJ'aças aos Jogos Abertos F"eml ni-
nos. Nada ra lt ou para o e~\'llendol"
Im pa.r d'eH~e.í mport an te cert arne da
grandt> Otf mb í ad a qu e Fôlha R"pol"-
Uva organizou e que. "em se reali-
zando de. m a r el r-a es pl en d id a ,

o D~:SEXROT,-\n DO 'rOR:\,~IO ta mb é rn as defensoras da Ginás,tica
de Santa Cruz. -;

• De~de o primeiro ao. ultimo dos-
ci noo júgo~ ef et u a do s h o u v e t Ia nces
emocl ona n tes . E extb tçõ es fracas
p outras de gala. neve-se 'sa l í en ;
(ar ar-pres ença fulgurante da equi-
pe ao g ip a u a e e sp ec í a.l m e n te . das
cestt nh a s Magda, Margot, Bea tríz e
j lz a • 'I'amb é m na eq u ip e u n io n í s t.a,

que, erub o ra se-m preparo físico, se
aures en t ou el ug í ave'lm en te, dever e-
mos o í t a r Di va e Ieda, p~las s ua s
efi('ien' es co la bor-a çõ e s -pa.i-a O êx i-
to da apresen t açã o do quadro.

n"ve-~e saliéntar tán1hi"m a ~a-
n ei ra corno a t u a ru m as integrantes
dos dois q ua d ro s do Ptr a tas e

o RI<1srVl'_U)O GERA.J,

A Sogi-pa soube g s l h a rdarn en te
sobrepujar as e;qujpe:o: fülversárias.
J0I';O ap r er-i ável da equipe so g ip.a-
na. OJi.mos a rrern essos e pa ss e s pl'e
cisos, rora m as ca ract erfs t ícas da
ap re sen Lacão 00 quadro da a g r e-
mí acão . da Avenida A1berto Bf n s ,
11: dado o ardor como suas defen-
soras at.uaram, colheu a Sogí pa um
trí unro facil e merecido. A eqtlips
do Náutlcó União, _embora· sem
preparo, já que ê s+e clube não es-
tá. par-t'Ici pa.ndo do campeonato 00-
ci al, se portou - ga r-bos a m e n t e, ten-
do sucü m htô õ na fina l iasl ma ante
a forte atuação da equipe s ogIp a-
na.
O. jog'os efetuados tiveram este

r e sul tado .!;"el'al:

UNL'\O YEXCI,;U PHIAT,\.S B;
ZJX6

Local amplo e r-onfo rtá vel . Foi
ef'et uad o no Palácio· de Desportos
do Grêmio .Nâ u t icq Cnifio. Organi-
zação s ern 'ralha, .d a da p e l a FGB.·
Jogos m ovtment.aõ o's . .Iu lz es que
ro rn m a.ea+ají o s sem discussão a l-
guma, Pbb1if'O nume-ro so e que se
po rt otr es po.rt í vá mente, a p la ud í ndo
ós m el ho re s feitos de.~le uu daque-
le concorrente-.

14 - NOV.EMBRO":' V951

F()! faei! a~ Náutico Uni1í.o co -
~eg'uir dobrar a resf s tên c ía das de-
fen~oral\ do,Piratas na partida que
iniciou o torneio. O r-esultado geral
toí 21x6, (-6x1): sendo estes os qua-
dros di g'Ia.dfa ntes r

UN.IiQ - Dí va, 10 - Dl rrá, 3
Rose< 2 .- Zolrna, 2 - Ieda, 4
Zllda, Iena, Beat rlz e I,izia .

. PIRATAS - Ivete, :I - Celma,
ErezUda, Georg'lna, li - Ia ra &
Vtlm(!,<

juizes - Mar-ino: Scnuler li Raul
A.rtlgali .
~I;Cs n~õ,~j~'nentado o ség imo o ]0-

go da noitada. Em ~lgun.s m om e.n-
t os .as cestinhas tt'lC010l.e~ opuse-
ram t&naeis~i1l1a res·ístfinclfl" tend,o
í n c lu s+ve contra. atacado com &[1-

_eién('ia a l gn rna s vezes. O re~u1ta-
. do g ej-a.I foi 29xH 119x8). Quadros
dtg'tadiant~~:

SOG!PA .- Megâa, 8 - Mal··gol.
6 - )<01'01[. 8. - T1za. 3 - Bea t rí z
4 - Zo é, Clanlce, Elisabet e Ma'~
rí et a . .

GREMIO - Gilé\.a. To1ao<13, 4 _
Va nd a. 2 - Shlr lev. 4 - Fvo n s 4

, Terezlnha, ...Li~Ja,. Au rora e. Suze-~
.J'u í ae s - _SergiO Nasc~nte~, Ya l ,

tel' dos Sa n tn's .

GIX.\S'I'Je.4. DF. S. CRrZ YE15CEI'
PI.R.4..1'A5 A

As defensoras 'de Santa Cruz se'
portaram bern u ess e jogo, tendo
espe<ualme.nt" Mt rl a m e Thec1a se
sal íent aõ o, elJf}Ltanto Que Idite e
Ro sa foram as melhor,," do tive da
Cln.ade Baixa. O resultado favorá-
vel "ao Quadro Jn t er í o ra n e, toi ê ste:
15x, ~9X4). Q;tadros digladiantes:

SA:\TA CRl.Z - Miriam. ~ _
TheÇ!la. 5 - Jracl, ! - Sofia, 2 _
I~da, Clara, Marlt>lle, Lia!!e e Mi-
nam.

. P1t.tA1'AS:""" ldite,,;l '- ~eu~a, !
- Gfs l en e, 1 - -Ro se, 2 - Hele-
na) Ernidia " Da l x••
-Juizes - Alcio Faria " Claudio

F'r a nz en ,

rxno "f<;XCEr SAXT~ enr:f.
Dl\~a conseguiu. em d iv e rs o s mo-

n1~?ltos da partida. rep et l r ~eus
b r il h a n t as feitos dos a n o s 'pa~Fa-
dos. quando contava co m um pre-
paro exc~l~nte. enquanto que no
q~a~ V!SI-ante apareceraln bem

" Mu>,am'lI ~ Tht>c.la. O Unlã.-o tr í nn ,
fo u, nor l,x14, na partida. de lan-
ces mais entociollantes dIQ. noitada

Q ua.dros: .
rXLi,O - Dí va, 12 - Di ná <I

Ro sema rl, 1 - Zolma Ieda 'Z'ld-
r..o.na, Beatria e Ltz í a I , ...•

1 a,
. S CRl~Z ~ Mirian;. Thecla Il'a-

C
1
1.2 - Sofia, Ieda, 2 - Clara 'Mar-
e.ns, Llane &. ririam, 9. '
JUizes - Ya l t ••r do s Anjos. Sé!':

g!o Xascente!õ. .

FI~AL - SOGIPA "\'EXCE,J:
, C\"-:lAO

, Bem movimentado o jogo decí s í-

vo, J~la...s.s em p re com as .soglpanag
n~s lnlí:l-atl\·~.s dos ataques: BeR-
tnz. da Soglpa e Teda, do União
preparad~ra€ exrm í a s, souberarn'
bem serv u- As ma í s d es t r-as ences-
tadora>:. Magda •• Mal'g'ot .na. Sog!-
I~a t> Dtv a e Di ná do União soube-
Iam f í na l í aa.r m~ag'nificam"nte unia
~:'- outra v ez , Resultado' So g-lp a
~oXl5 (Hx8). '.

Quadros;
4 SOG!PA.- Magda. 9 - Ma.rgot,
6 - ::oeml. 6 - Ilza. 1 - Bea trlz
ri e+a .elO?, «;1 a ntce, ElizaJJet ~ Ma:

U.\'fÃO - Di va 6 Di n â 6 R
se, 1 - Zolma.. Te'da, .2 - 'Z1Id; i~=
na. Beatrlz & Lizia. ' ,
di;ui-zl~~n;;n~~rino Seholel' • Clau-
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A, PESCA; REMO, LAN·E LIVRE, SALTOS ORNAMENTAIS E- BOLÃO

DI.A MOVIMEN-jAOfsSIMO .4AMANHÃ'
P E L O S ~IV JOGO S F EM I N IN O S

I

l FOTO apanhada no Palacio dos Desportos do Nau tíco União, representa uma interessante fase do jogQ
entre a Ginastica de Santa 'Cruz e o Nautico União, do torneio aberto feminino. "Vê-se Diva e Miriam,
rquela da capital e esta ínterlorana, em franca lula pela bola; enquanto Tecla e Trací, do quadro da {:a."-

pital do :Fumo r=.•.. ··~·'l 20 Ian-
k • • • * * • * • • • * • • * * • •

PALMEIRAS FARA 15 J
JOGOS NA ASIA

SAo. PAULO., 13 (F. T.) - o.
Palmeiras fechou negócio para rea-
~zar uma temperada de 15 j()!~OS

. 111, Asia. Foi Intermediártó o 0,1'.
'\ntõnio Maiiguti, brasileiro, I).UZ
-esídíu até há pouco' em HOlJg
~ong. Os alví-verdes deverão p"s-
.ar 50 dias fora do país. e recebe-
'ão a importância de 4 mil dólares
lor jôgo.'. ,
• * ~ *.* * $ * * * * * ~ • * ~ *

UM ASPECTO interessante da parÚda de basketball entre as repre-
sentações dli Gremíe e da Sogipa, vendo-se a sogillana Noemi- em lllltW.
com Jvon~ pela passe da peleta, Foi este jogo «» de maís fiemaçã@ d~

certame aberto feminino

A SOGIPA fOI, A GRANDE VENCEDORA
DO SENSACIONAL TORNEIO DE BASKfT

. - '-\$(.
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União figura em segundo lugar coletivamente i
e o Pjr~ta~f em terceiro - Em quase todas as j
provas realizadas ontem a Sogipa e União fo- l
ram os ,'encedores - Torneio de BoIão do Inte- 1
-- rtor - Programa para hoje e amanhã _ j

o Grêmio 2\{ulLico llnfão ganho ••
:0 jorneio de lan,," liVre efetuado
.ob a dire~ão da FGu no Pal.áció
os n"S'llo,rtos. Ind.ividualmt'nte a
ogjpa. indicou a ve.ncedOf_f, qtll~ fOj
Iz a de Otrveh-a .
F'oi esta a (·ontagem geral. (~oleti.

'a: União ,....I\,"J 52 Ilont.oS; Ptra ras,
8 j-ontos: Sog ina, 40 pontos; Grê~
":0 4() ponros e União "8", 37 pon-
Os

Individnalmente fOi esta .a con ra,
I b ã t j ~em:]." l"ga,' -:- lI",a OIiVe' r~"!Lmente. Em ora n ~ es e am ;ogil13. 14 pontos; 2." _ Erezllda.

disputando o .cert.ame ofIcial da eí- ,jr.at~s, 13 pontos- Jy _ Uiva, U-
dade, as unronlstas conseguiram íâo, 12 nostos, 4.<> _ S,.hirley. Gri'-
brilhar; adjudicando-se Um laurel in, 12 pon ros e 5.c Diná, União, lZ
valioso. I .ontos
Em segundo lugar colocou-se " _

eqUipe do Piratas, sendo 8eglJi~
pela do Gremlo e da Sogipa, a~ .•
bas com o mesmo número de pon.•
tos. Todavia, tendo ae- sogipanas
conseguido melhor série, foram
consideradas as terceiras 'eolcea-
das.

_ I.... 16 DE NOVEMBRO~~

ILZA 'OLIVEIRA E O UNIAO
VENCERAM O LANCE LIVRE

r::l 1''';'10 apa:'Ecem as cestinhas participante~ dw torneio de lance livre dos JogOSAbel'tos. O prelio foi
1 efetuado no Palácio dos Desportos

o campeonato de lance lIvre foi
efetuado "de maneira brilhante no
Palacio dos Desportos, sendo assim
seu resultado positivo, já que não
sofreu influência das intempéries,
tendo sido dirigido de maneira ím-
pecá vel pelos Juizes escolhidos pela
}'GB.
Compareceram cinco equipes,

tendo individualmente sido dispu-
tado por 26 cestinhas.
A competição foi efetuada em 100

arremessos, sendo que cada ecncer-
rente jogoU 20 bolas.
O ~ESULTADO INDIVIDUAL
A valorosa. cestinha sogípana 11-

za Oliveira .fol a vencedora do tor-
neio individual, tendo sido õtímc
seu labor, Conseguiu ela sobrepujar
!t dedicada "Pirata", Erezilda La-
pls, uma das mais destacadas ' das
nossas atletas ecléticas, por um
ponto , •
F~;i.m estas, as ctooo melhores

colo,pfd&s: ,~
" 1,6 lugar - I1za Oliveita, lSogipa,
14 pontos; 2.0 lugar - Erezilda,
Piratas, 13 pontos] 3.0 Iugar .....;DI.
va, .Uníão, 12 pontos; 4.0 lugar -••.•
Schlrley, Gremio, 12 pontos; 11.0 lu-
gar - Dlnâ, União, 12 pontos.

O RESULTADO-COLETIVO
O Náutico União trfuntou eoletl .•

Foi êste o resultado geral do tor-
neio,'de lance livre por equipes:
1.0 lugar - Náutico Uníão, e~

qulpe A: R(}se 11; Diva 12: Dlnl\
12; Usla 10 e Zolma 7. Total, 52,
20 lugar -.: Plratas 48 pontos; I~

vete 9; Georgína 9; Idite 9; Ere~
zilda 13 e Emldia 8. '
,3:0 l~l.I,r, - Sogipa. 40 PIln,tQS

Ilrta U: ~~gda 5; dlfargot 7; J3
tdz' 7; Np~l 7. ,11
4.0 lugar :-. GrClliió, 40 pontos ..;:o

Wanda 7: Sehtrley 12; Ivlne 3; Au~
1'01'1.1, 7 e Gilka 11.
5.6 lugar - União B, 37 plintos

- Hugete 1; Marli 'i; Zilda 10,
Maria Celína 4 e Maria Helena 9.
6.6 lugar -- ;Brasil, relotafl, 10

- Evmha, 1(;,

J8 - NOVEMBRO -_,J9~

Jr.'\~ÇE LIVRE
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ISOGIPA lCPIRATAS INAUGURAM
AMANHÃ O FEMININO DE BASKET
Transferido de duas semanas

I
' atrás, desdobrar-se-à amanhã, , à
noite, a primeira: rodada do Cam-
peonato Feminino de Basketba!l.
Serão adversários do jôgo inaugu-
ral do importante certame das
"estrêlas" as equipes representa-
tivas da Sogipa e elo Piratas, Sel-
virá como iocal do embate a qu«-

2·'- ~OVE~8R~~~195J

RIO, 20 (F. T.) - Esteve reu-
n:'d~ finalmente. ontem, à. noite, o
Tribunal de Justiça Desportiva da

TOR~EIO D'" S)iJ I'I/'Sl'l.. "[ Confederação Brasileira. de .Bas-. :... ketball, com o rírn de apreciar o
TUCIO-"AL . conhecido caso (ia atleta Anésia,

A SiYIJ Instltucíone l. através de I que abandonou a seleção nacional
seu Departamento Espo.rttvo,. es'á I de basketbalí durante ti realização
programando, entre seus associa- daquele certame. Após prolonga-
dos, um campeonato de basket, que dos debates, que se prolongarnm
terá desdobramento nos dÜ13 23 ,e até a madrugada de hoje, " íncís-
30 do corrente .. O primeiro turno clplinada atleta foi afastada J:J.8
do campeonato será todo êle rea- delegações nacionais por um ar-c.
lizado no dia 23, com início às 15· Adianta-se que Anésia, .por seu
horas-e o ~gundo turno está maT- advogado, lecolTerá desta dedsií,o,

,
(1, '..•.

dra cimentada do E. C. Piratas,
sendo que seu início está previsto
para as 20,30 horas.

XOTA OFICIAl. DO TJD
DO BASKET

O· Presidente do Tribu!~>'ll de
Justiça Desportiva da 'Federação
Gaúcha de Basket torna público,
por nosso intermédio, que. na pró-
xima sessão de sexta-feira, dia 22,
às 20 horas. na sede da entidade,
serão julgados os seguintes preces-
sos: 1.0 - Processo n.o 25-57. rc-
ferente a um abaixo assinado f.or-
mula do por árbitros da Fe::len.ç5.c,
2.0 - Recurso do G. S. Renrer
contra ato da Diretoria d6. FGB
3.0 - Recurso do Clube Nâutico
Honório Bicalho, da Lig'a Atlética
de Rio Grande. 4.0 - Recurso do
Atlético E. C. de Santa Mariu
contra .decísão da Liga Santa.ma:-i-
ense de Basket , 5.0 .: G, S. ,R'~n;
ner, desta capitat, como íncu.so
no artigo 164 do CBJDD.
Ficam clt ados 8S entidades e

pessoas acima pare. compareeer em
na sessão de _julgamento, poder.de
se fazer representar por procu- ,1-
dor credenciado e dev-erão vir a-
companhados ftas provasque (>1"-
tendam produzir.

cado para o dia 30. A equipe, que
tem por patrono o, 51', Claudino
Benolucci e por madrinha a srta,
Núbia Alves, formará com Gutíer-
rez, Pastuch, Botomé, Dante, Cel-
so, Cilon e Clemente, O sr . Ar,.
tonio Bichinho .e a srta. Neuza
Lima serão o patrono e a madrr-
nha, respectivamente, da equipe
formada por Campos, Carlos Hum-
berto, Gilson, Nilton, Celso Bíchr-
nho, Celses e, Daniel; a terceira
equipe, tendo por patrono o dr,
Mario Jarros e madrinha a arta ,
Flária Línck, é constituída por
Enio, Osmar, Casag rande, Valdir,
Adal. ton, Adaílo e Zolaír.
Fore m Instituldos os seguintes

prêmios: medalhas. para a equipe
campeã do campeonato: copa, pa-
ra o cestinha; copa, para o atleta
mais destacado. A entrega :105
prêmios será realizada no próximo
dia 14 de dezembro, às 20 horas,
durante uma reunião social que 11.
Inst ituclona! realizará em sua se-
de, à rua São Pedro, esquina Av.
Pres.dente Roosevelt. O ingresse
pa ra os jogos será' franco.

PU:"IiTD.'\ ANESJA

~

!.
~
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FLA.GRANTE SUPERIORIDADE DAS S'OGIPANAS NA
PARTIDA INICIAL DO CAMPEONATO 'FEMININO DE~-BASKET
Na noite de sexta-feira passada,

tendo como local a quadra cimen-
tada do E. C. Piratas,- e. Federa.
ção Gaucha de Basketball deu íní-

.•..cio ao seu certame feminino. No
jogo de abertura do campeonato,
defrontaram-se os fives da Sogípe
e do Piratas. Dada a flagrante su-
perioridade do quinteto alvi-negro,
o jogo não teve maíores atrativos.
58 a 12 foi o escore final. O team
vitorioso atuou com desembaraço e
conjunto e principalmente Magda,
Beatríz, Noemí e Elizabeth de-
monstraram boa pontaria. O qua-
dro do Piratas, desfalcado de di-

versos valores de categorta, prati-
c-amente nada conseguiu fazer
diante do forte quadro adversa rio.
Eis os atletas Que atuarem e

marcaram: Sogipa: Magda, 25 ~
Ilsa, 2 ~ Beatriz, 9 - Noemi, 8
- Elizabeth, 10 e Clarice, 4. Pi-
ratas - Rosa, 6 - Neusa, 2 - E-
milia - Dalva - Cloé e Adelina. 4.
Os juizes José Maria Kroeff e

Aristides S. Rosa apresentaram
bom trabalho.

JOGOS DA 2a. DIVISÃO HOJE,
A NOITE

O departamento tecnico da F.
O.B., em prosseguimento ao seu
Campeonato de Segunda Divisão,
iará realizar hoje à noite mais dois
jogos. Na quadra do Piratas, de-
frontar-se-âo as equipes deste e do
Israelrte e na quadra da Avenida
Praí s de Belas, o Gaucho recebe-
rá a visita do Força e Luz.

Dada a posição que vêm ocupan-
-do as equipes do Gaucho e do Is-
raeJita (ambos lideres), os dois
jogos despertam vivo interesse.

Para controlar os jogos acima,
o dire-tor de oficiais da 'F.G,B. es-
calou as seguintes autoridades: -
Piratas x IsraeJita: Sergio Mene-
zes (arbitro), Frederlco G. Meyer
(fiscal), José A. oesar (apontador
e deíegadcr; e Jeronimo Mendes
(cronometrista). Força e Luz x
Gaucho - Jaime SoJigo (arbitro),
José A. Caporal (fiscal), Jorge Us-
san (apontador e delegado) e Ire-
lio Aguiar (cronometrísta),

Malmoe VenCeR em
Granada

GRANADA, 24' (A_P.) - A equipe
• do 1.-F _ K. Ma(lmoe, da Suécia. der-

rotou o Gllanada por 4 x O em partida
-efetuada esta tarde no "Estádio de
Los Carmenes" diante de 18.000 es-
pectadores. O primeiro tempo termi-
nou em 2 x O.

Vitória de Luiz Ayala. .
SANTIAGO' DO CHILE. 24 (A,P,)

- Luiz Ayala, do Chile, conquistou
o titulo de campeão de tenis na "a-
tegoria de síngles, derrotando MicheJ
Davis, da Grã Bretanha, por 6-4,

• 6-4 e 6-1.

O quadro da Sogipa que na partida de abertura do Campeonato Feminino de Basketball, realizada sex-
ta-feira passada, "arrasou" o fraco team do Piratas pela alta contagem de 58 a 12.·Da esquerda para a

direita: Hza, Beatriz, Ml\Igda, Elizabeth, Noemi e Olaríce,

Interessante fase do encontto de abertura do Campeo nato Feminino de Ba~f&:~tballrealizado sexta-feira
passada, entre os elencos da -Sogipa e do Piratas. Neuza, com a bola, tenta afastar-se (por meio do

giro) da marcação cerrada de Beatriz e ,Noemi.



• .( \.

HOJE À 'NOITE NO OLIMPIGO

GREMIOx SOGIPA: SENSACAO. ~ ,

NO BASKETBALL·F.EMININO
Grande é a expectativa que se.

faz sentir pelo sensacional encon-
tro de basketball entre os quin-
tetos do Gremio e da So~ipa pe-
lo Oampeonato Feminino, pro-
gramado para hoje, à noite, na
quadra do Estádio Olímpico.
Ambos os quadros encontram-se
invictos, liderando, o campeona-
to da temporada. O team tríco-
101' tem treinado bastante e, por
isto, encontra-se .em boa forma
física. O quadro alví-negro da
Av. Alberto Bíns, não conseguiu
realizar seus treinos com regu-
laridade, isto porque não conta
com quadre própria, de momen-
to. Assim mesmo, os pupilos de
Gerson Ruhe estão devidamente
preparadas. Tanto assim, que
ainda .nos recentes Jogq,s AbeJi-

tos, conquistaram o laurel máxi-
mo, Eis, porque o encontro de 10'-
go mais, está sendo aguardado
com máximo interesse. fazendo-
se prever uma numerosa assís-"
tencía,
Tratando-se de apenas um pre-

lio, este tem seu inicio marcade
para às 20,30 horas,

AUTORIDADES

Para controlar o importante
jogo, o departamento de oficiais
dia F. G. B. indicou as seguintes
autoridades:
Jaime Soligo (árbitro), José

Maria Kroeff (fiscal), Emilio
Barcelos (delegado e apontador)
e José Antonio Cezar (cronome-
trista) . I

~

j
l
I,
1
~
i
j
j
'.]
j
l~
l
I

GREMIO X SOGIPA~ JOGO
: SENSAÇãO NO OLIMPICO -
Hoje, à noite, em jc-goaguar-
dado com grande expectativa,
d'efrontar-se-ão os quadros
femininos de basket do Gremio
c da Sogipa. Fases como esta
registrada no jogo Gremlo x
Piratas, poderão ser apreciadas "-
logo mais na quadra do Gre-
mio. F;scapou a bola do con-
trole de Edithe. Vánda, de ca-
belos erguidos, prepara-se pa-

ra' intervir

.6 - DEZEMBRO i9~

•....

M ASPECTO Interessante da. partida de basketbalt entre as repre»
mtações do iGremio e da Sogípa, vendo-se a soglpana N@cmi'em hllb,
nn lfvone pela posse da pelota, Foi este jogo o de lUll.is senS!l9ã!IJIdG

• certame aberto femi~lillo
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I NOTAS DE ULTIMA HORA~'

VITORIA- DA SOGIPA SOBRE -O'
o '

GREMIO EM BASKET FEMI-NtNO. -
Em partida. çlisputada ontem à

no.te, no Estádio Olímpico, Grê-J
mio, e Sogípa encerraram a série
.de·' jogos do primeiro tumo do!
campeonato fllminíno citadino de
basket , O triunfo ficou com .a.~I
sogipanas, que impuseram às mo-
ças do clube trícelor um plaearríe
final de 39x21. Na primeira fase,
o escore registrava um empate em
se"e pontos

Curioso que a Sogrpa jogou os
fi nutcs derradeiros com apenas
quatro atletas, já que, tendo duas
outras sido desclass'f icadas por- ",-
tingirem o limite de faltas, !içou
sem reservas para completar o
'quadro! E mais curioso, no entan-
to, é que, então, Quando passou' a
contar com uma atleta a. menos. a
Sogipa produziu muito mais do que
enquanto dispunha de team com:
pleto! ...
'Ma'gda"dc "six" vencedor, foi a

cestinha, com 18 pontos. Com es-
ta vitória, a Sogipa completou o
turno como líder invicta e absolu-
ta do certame.

o

.Abríndo o segundo turno do ja considerado favorito, Hderan-
Campeonato Feminino de Bas- . do como vem de forma invicta o
ketball, defrontar-se-ão hoje, à campeonato, o prélio desperta vi-
noite, na quadra do Piratas, as vo interesse. 'I'rata.ndo-se de
equipes deste clube e da Sogipa.. apenas um jogo, este tem seu Iní-

. cio marcado para as 20,30 horas.
Embora o quadro alví-negro se- Para controla-to o Departamen-

to de Oficiais da F. G, B. indicou
.as seguintes autoridades: José
Maria Kroeff (árbitro). Sergio
Menezes (fiscal), Emilio Barce-
los (delegado e apontador) e Ser-
gio Nascente (cronometrlsta) ..

Começa hoje o returno do feminino de baskei

"J3 -DEZEMBRO - 1957
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,A

G;REM,'IO ,Ri'A·TA
E':\.

'-t.

Terá andamento, hQJé à nofte, o I'segunda rodada do segundo turn()"
Campeonato Feminina de Baskev- os elencos representativos do Grê-
ball quando defrontar-se-ão, pela -mío e do Piratas. O .prélío é a-:...

, • ' ' •. t guardado com vivo interêsse, dado
a posição que vem ocupando 'o team \
tricolor: více-Iíder. Por ocasião do
confronto realizada pelos mesmos
adversários no turno do certame,
o conjunto do Grêmio Iev.iu a me-
.hor , Hoje. à noite. tod i v J a lu.
ta apresenta-se parelha. O Pira-
tas, atuando em seus' próprios do-
mínios, deverá produzir mais, con-
tando para tanto com o valioso es-
tímulo ele sua numerosa torcida,
Por outro lado, segundo chegou, ao
nosso conhecímento, o técnico José,
Domingues contará com tôdas .is
4itulares, o que, aliás, não sucedeu
nó confronto ~o.primeiro torno.

Oomo já frisamos,. o encontro
des.~obrar-se-á na Ol1'\dra do Pi-
ratas, estando seu início previsto
para às 20,30 horas.

P~ra controlar mats esta partida,
o departamento de oficiais da F.
G. E. escalou as seguintes autorí-
da-íes:
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Ma.rino SchuD.er íár'bttro,)', Alcio
Faria (fiscal), Júbilo Spiguel .(de':
:'e5ral!~e ~pcmtador) e Elias KaIlan
(oronometrísta) , ,.
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Equipe Inicial :I'iíassagista C.arlir.do
Jogadores:Leonardo,redrinho,l1aul,Jorge e Eara1do.
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SERÃO INAUGUR
,OS CAMPEONATO

A equlpe juvenil da Sogípa,

Inauguramse, hoje, na cidade de
Santa Cruz do Sul, os oampeona-
tos Estaduais feminino, -juvenil e
infantil de basketball. Quatro ci-
dades disputarão o certame juvenil,
como sejam: Porto Alegre, Santa
Cl'UZ.. Santa Maria e Livramento,
No certame infantil intervirão as
representações da Capital, da ci-
dade patrocinadora e de Santa
Maria, E, o certame feminino será
disputado pelos quadros campeões
de Porto .Alegre e de Santa Cruz,
representados, respectivamente, pe
Ia Sogipa e Sociedade Ginástica,
Hoje, à tarde, com inicio marca-

do para às 15 horas, e, tendo co-
mo local a sede d,a Sociedade Gi-
nástica, de Santa Cruz do Sul, rea-
Iízar-se-á o Congresso de Abertu-
ra.
Logo mais, às 18 horas será le-

vado a efeito um desfile de todas
as delegações participantes pelas
ruas prtncípaís da "Metrcpole do
Fumo",

JOGOS PREVISTOS PARA HOJE

Hoje, à noite, tendo como local
li.ampla e bem instalada quadra da
Sociedade Glnástica, desdobrar-se-
ão os jogos correspondentes à pri-
meira rodada, O programa elabo-
rado para hoje, é o .seguínte:
Pelo certame infantil - Sogipa

x Sociedade Ginástica de Santa'
Cruz; pelo cam~eonato juv~ni1
Sogipa x Ginástica, e oorínuane

~OEMÍ, uma tl:;s mais eficientes "estrelas" alví-negras, Intervirá no
E,stadual de Santa Cruz do Sul
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neonatode1956-57.Oteamde
Guadalajara,qUedispu'tapresen-
tementecomo'foJuca.ovíce-cam,
IJeonato(está2pontosnafrente)1
deuaoscratchnacionaloS-('rllrk.!
JoséViIle<ras,Reyeseocentro-
dianteiroMelloneGuttierez.

. NoTolucaagrandefigura'éo
comandantedeataqueCarIo~
BJanco,quetambémintegroua
equipenacional.juntamente".t'm
seuscompanheirosRomaeEnri-
queSesma.OtreinadordoTolu-
caéoperuanoJulioMeraCar-' rasco,

RiverPIatevitoriosoem-
Guaiaquil:três'aum '-. GUAIAQtJIL,'24(F.T.)_O

quadrodoRiverElate,deBuenos
Aíres,continuandocomasériede
JogOSdisputadosaqui,derrotouon-
temarepresentaçãoEmelec,pela
contagemde3'goalsa1.Oprí-
meiroperiodoterminoucomopla-
cardigualadoem1tento.:,Oesco-
refoiabertoaos31minutosdelu-
ta,porintermédiode'Bourgo-ing,
que,"comumtiro,cruzado,venceu
aperíciadoarqueiroBonnard,da equipelocal.,

Otentod-empatesurgiu6mi-
nutosapósaconqUistadosplati-
nos,ouseja,aos37,comUmtento
oriundo,deumtirotraiçoeirodes-
ferido)porSpencer.Osegundo
pontodosargentinosveioaos33
minutosdafasefinar,graçasa
Onega.Oterceiroeultimotento
doRiver,queconsolidou'SUavító-

"/ria,.foianotadoaos36minutos,
porintermédiode,Rodriguez.Fi-

\.rral:RiverPlate3xEmelec1.

I,
I

-- Desclassificado
(C,ontinua.çãoda.6.aPagina)

dezebarcosefnplenaatívidade.
AFlotilha434foifundada001'
iniciativ'ldo!atIstaErnestoRei-
belconhecidopraticamentedl
ClasseSharpieequedetémoti-
tulode'vice-campeií.obrasüe.ro,
emcer.amerealizadonoRiode
Janeiro.

r

~INovasdemàrchesdoAimoré
;Ivisando,seufuturoestadio
I'IoAimorétomaasproVidênc.igs
avisandqaconstruçãomaisprote,
eladadosúltímostElmpos:'onovo

estádío.Opresidenteentrouem
riIcontatocomovereadorAloi.~io

Boll,enCarregadodavendados
~"terrenossituadasnavastaáreade
;terrasloteadapelo'GrêmioLiterá-
.rioPàdreAntonioVíeíra.,Aspri-

meirasconjeturasjáestãosendo
rfeitasetemmesmooAimoréem
r-mãosUm3,propostamaisoume-

nosvíãvei.Estarãoaindaemes-
tUGOacompradosmesmos4hec-

sItaresemeiopretendidosante.iol'_
mentepeloA'moréejáconstac,
tesnoestudofeitopeloengenhei_

tiroArnaldodaCostaPrieto.Os
simpatimntesdoAimàréaguarda~m

I
animados,oresultado.dasconver.
sações,queproVàvelmentesees-

ttenderãoaindaporalgumtemp.:>

AFlotilhade'SantoArnaro,
quecongreg'lumnuméroso'con-
ti-nO'entedejovH~nsvelejadore!!,
estáemcontínuaexpansão!'fI.
contrando-seatualmenteemcon-
'trauçãováriosnovosSnlpe~.

VISITAAmUBES

SÃOPAULo',24(DeEdmun-
doSoares)-Natardedeon-
tem,osvelejaaoresquepartici-
pamdoViUIBrasileirodeSni-
pesV~sLtara.moIafeClubeje
SantoAmaroeClubedeCampo
deSãoPaulo,ambos10cali'zac'!QS
nareprêsadeGuarapiranga.No
Santo,Am'lIofo!oferecidoaos
presentesumcoquetelocasiãoem
quefalou,brevemente,ocomo-
doroErnestConrad,saudando
osvisitantes.Maistarde,nodlu-
bedeCampode.sãoPauloroí
oferecidoUmJactaraosveleja-
doresbl'>lsileiros.
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25 a28 -Jan..1958 em.Stª Cruz do Sul

.Arquibancada quadra externa da Soe .Ginástiea

( ,

CIElriee, Suze, Noe.8.i,·Slicla( acomp6) ,Técnico, CrOZiI!.i.bo( jui z )
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27 - JANEIRO- - 1958

abado emhiaugurados
10- l .~

Feminino c

}.. anta ruzn
Jnfanto-JúveniL 'de"lJasket

Os resultados da primeira rodada: infantis
- Sogipal 32 x Gináslica (S. Cruz), 26 - Fe-
minino - Sõgipal 40 x Gináslica, 33 - Juve- -

/ nis - Corínlians (S. Maria), 60 x Gt\anahara
(Lívramenín), 30 'e Sogipa, 57 x Ginástica

(S. Cruzt 42
SANTA CRUZ ;00 SUL. 26 (De

Alberto Mattis, nosso enviado es-
pecial) - Com as dependências do
estádio da Sociedade Gínástíca li-
teralmente tomadas, tiveram inicio
ontem, à noite, os jogos "do V,U
Oampeonato Infanto-Juvenil e do
lU C.ampeonato Feminino de Bas-
ketQ.all. ~ __

VITORIA CAVADA DAS "ES-
TRELAS" METROPOLITANAS

O encontro entre os quadros fe-
mininos da Ginástica e da Sogipa.
que foi efetuado, logo a seguir, ~oi.
indiscutivelmente, o mais emocio-
nante e atraente da noite: O res-

peítável quadro campeão da "Ca-
pital do -Fumo ", atuando sob bOI!'
orientação técnica e demonstrando-
conjunto, impressionou bastante e
chegou à surpreender. Desta for-
ma, conseguiu dominar 31~ da par-
tida, chegando mesmo a vencer, no
primeiro tempo por'17 a 8. E, ain-
da no segundo tempo comandou o
marcador em grande parte da con-
tenda. O Ultimo quarto foi verda-
deiramente dramático, tal o equi-
líbrio de ações. Díversós empates
se registram: 28 x 28 - 30 x 30 .....•
33 x 33. Todavia, daqui até o fi-
nal, mesmo a Sogipa atuando com
apenas 3 atletas e a Ginástica com
4, .,çonsegue vencer por 40 a 33.

O team alví-negro na Capital do
Estado não. se encontrou em grande
parte da partida. Na maioria das
vezes, não se deslocou bem na ar-
mação e, de modo geral, jogou fe-
chado. Somente no final quando
Magda, que inicialmente, estava
irreconhecivel, melhorou de produ-
ção e, bem secundado por Cloé
a Sogipa conseguiu abater o forte
team adversário.
O quinteto títuíar da Ginástíca

fez uma boa demonstração no de-
correr do primeiro tempo. Atuou
com autoridade e conjunto .. Acima
de tudo, disputou com superiorida-
de o rebote. No final, careceu de
mais resistência e de reservas, à
altura. Individualmente. contou
com bons valores, tendo-se desta-
cado Mirian I, como armadora e

As "cestinhas" da Ginástica de S. Cruz (foto) constituíram-si! em adversárlas duríssimas no prélio que
sustentaram com as, "estrelas" sogipanas. Atuaram com bastante autoridade, evídenciande superioridade

:;10 rebote. Careceram, no entanto, de mais resistência, o que Ihes foi fatal.

STA. MARIA SEDE- DO-Pl0XIMOi
CERTAME -ESTADUAL DE 'BASKE

Mirian lI, na disputa da bola, de-
baixo da cesta. .
Disputaram e' assinalaram pon-

tos:
Sogipa - :Magda (1), Beàtriz

(3), Noemi (3), Marieta (8). Cloé
(11) e Clartce , Tot.al: 40 pontos.
Ginástica - Ieda (2), Mírian I

(12), Thecla, (2), Mirian II <T3),
.Sofia .W e Clara. 1;QtR-1,; 33 P9n-
tos. .)'
Os juizes Marlno,' Schuller e

Mauro Ferretti, ambos da f ..G.
B. nã-o corresponderam. Prírícípal-
mente o primeiro. visivelmente a-
gitado;, dado a grande respoasabl-

SANTA CRUZ DO SUL, 26 (De Alberto Mattis, nosso .envíado
especial) No Oorrgresso realizado ontem à tarde o Coríntians de San-
ta Maria solicitou para si o patrocínio do próximo certame estadual
de basket, pretendéndo inclui-I o nos festejos comemorativos ao cen-
tenário de Santa Maria a transcorrer em dezembro deste ano. A

- pretensão do clube santamariense !ol-'julgada justa tendoo ·CoifgrPi'-
80 decidido programar para. a cidade !erroviária ..o préxímo certame.
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lRESULT ADOS DOS ~ERTAMES!
i

ESTADUAIS -DE L A N'C E LI V R E
... ..,.; , ,

13; e Valdir, de Santa Cruz, 12 pon-
tos.
Cada equipe era Integrada de 5

atletas, cada qual CCÚl direito para
20 arremessos, Coletivamente, o ín-
dice técnico foi fraco. Apenas re-
gular foi o índice técnico de alguns,
valores índívíduais.

SANTA CRUZ DO SUL 26 (De
Alberto Mattis. 'nosso enviado es-
pecial) - Hoje, de IUl1nhã.na qua-
dra cimentada da Sociedade Gínás;
tica, realizaram-se os diversos
Campeonatos Estadueís de Lance-

I
Livre, tendo-se registrado os se-
guintes resultados: -

I
Infantil Coletivo - Santa Cruz:

62 pontos Santa Maria: ,43; Pôrto
Alegre: 4('
Infantil (Individual) - Nelson

I de Santa Cruz, campeão, com 16
pontos; Raul. de Smta Cruz, více-
campeão, com 13 pontos; Cláudio,
de Santa Cruz, com 12; Engelber-
to, de santa Cruz, com 11 e Milton,
de Santa Maria, com 10 pontos.
No setor feminino. venceu cole-

tivamente a equipe da Sogipa, so-
mando apenas 40 pontos, contra 33,
do Quinteto de Sociedade Ginástiea.

Individualmente, verificou-se o
seguinte resultado: Mirian, de San_
ta Cruz, CC'Ol 11 pontos, sagrou-se
campeã do certame. Em segundo
lugar. igualmente, com 11 pontos,
classificou-se Magda, da Sogipa. Os
demais classificados ror=m: cios,
da Sogipa, 9; Nocmi. da Sogipa, 8; ,
Beatríz, da Sogipa, 8.
,No Juvenil. conseguiu vencer co-
letivamente o "five" do Corintians
A. C., de Santa Maria' que somou
55 pontos. As demais classífícações
foram: livramento, 46 pontos; San ,
ta Cruz', 45 e Pôrto Alegre, 37 pon-
tos.

Individualmente, verificaram -se
os seguintes resultados: Clovis, de
Santa Maria, campeão. com 15 pon;
tos; Raul, da Sog:pa, více.oampeão,
com 14 pontos; Jaime, de Santa
-Cruz, 13; Araken, de Santa Maria,

H 0.1 E ,A n E·C IS Ã O ' O O S'
IESTADIJ-AIS DE BASKET
I SANT1\ CRUZ DO SUL, 26 (De mente fracb e muito monõtono, o
Alberto Mar'ttis, nosso enviado es- Oortnthians de Santa Maria ven-
pecial) - Prosseguiram na noite ceu a Sogipa de Pôrto Alegre, por'
de hoje' os campeonatos estaduais 32 x 25, já vencendo o primeiro
feminino e infanto-juvenil de bas- tempo por 18 x 11. Joni de San-
ketball. Abrrndo a noitada, pre- ta Maria í'oí o "cestinha" com 14
liaram pelo certame infantil, os pontos.
"fives" de' Santa Cruz e Santa
Maria. A vitória pendeu para o DECIDEM-SE HOJE TODOS OS
"pessoal da casa", por 27 x 18. clmTAMES
O Santa Cruz já vencia no pri-
meiro tempo por 13 x 11. Foi

I
"cestinha" do jôgo Henhoberto dos
locais com 12 pontos.
No ssgundó prétío, pelo campeo-

nato de juvenis, o Guanabara, de
L Livramento, derrotou. ao Ginásti-
ca de Santa Cruz, por 48 x 42, com

1
0 prímeíro tempo em favor dos ra-
pazes da "Capital do Fumo", por

1

20 x 19. Foi "cestinha" do encon-
tro Valdir do Ginástica, com 2Q
pontos. '
Finalmente, num jõgo técnica-

Os cote íos de hoje decidirão os
títulos estadual de infantis, 'juve-
nis e femininos. Santa Maria e
Sánta Cruz decidirão o título de
infantil, sendo que os- santama-
rienses são os favoritos e poderão
se sagrar bicampeôes estaduaís,
Pôrto Alegre e Santa Cruz deci-
dirão o título feminino, sendo que
os porto-alegrenses também' -são
considerados os ravoritos. Santa
Cruz e Santa Maria decidirão o
titulo e§tadual de juvenís.

SOGIPA, 57 :s: GINASTICA, 42
Finalizando o programa esportl-

I VO da primeira noite: defrontaram-
(Continua na 16." página)
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GINASTICA SURPREENDEU A SOGIP A

EMPATADO O CAMPEONATO
FEMININO D E B A S K E TB A L L

28 - JANEIRO - 7958

Diferença de apenas. umpente! Sogipa bicampeã -iníanfil, com a
desclassificação do Corinlians sanía-maríense

SANTA CRUZ, 27 (De Alberto o treinador ,corintiano teve. c pra-, Ma~ia,.e a conseqüente vitóriâ da.
Mattis nosso enviado especial) -- -zo de 15 minutos p,p'Q/retlrar-~e. Soglpa. .
Hoje i tarde nesta cidade, teve O prazo foi esgotado e o téçníco O certame, que vinha decorre!l.~
desdobrament~ o. segundo prélio não atendeu ao árbitro, daí a des- do. normalmente, teve, d~st8foma-
da série- melhor de três, entre os classificação da' equipe de Santa neira, empanado o seu brilho.
"fives" da Sogipa e da Ginástica,
pelo certame estadual feminino de
basket., O quadro santa-cruzense
foi o vencedor por 29 a 28, ten-
do a fase primária terminado com
o placarde de 18 a 16 para os lo-
cais. O choque foi dos mais mo-I
vímentados e agradou ao público
Magda, da Sogipa, e Sofia, da, Gi-
nástíca, foram as " cestinhas "
com 12 pontos. Com o resultado
de hoje, o campeonato ficou em-

I patsdo, devendo ser decfd.ido!l:mao
nhã, terça-feira, às 20 horas, naIquaélríl- da Ginástica.

SOG!PA BICAMPEA
,
U

INFANTIL

SANTA CRUZ, 27 (De Alberto
Mattis) - A Sogipe, sagrou-se bí-
campeã infantil de cestobol do
EStado, ao vencer hoje o oonn-
tíans, de Santa Maria, por-desolas-

r sificaç!io dos ínteríoranos , ~uar.da
o embate estava na parte fmal do
primeiro .quarto, e' apresentava o
escore de 12 a. 5 para a Soglpa,. o
técnico dó, Córíntiaps, Bortollácio,
desrespeltou o, árbífor Mauro Fer':
retí, penetrando na cancha e pro-
vocando a decisão do juiz de fazê-
10 abandonar a mesma. Insistindo
em permanecer dentro do local.
somente permitido aos dísputantes,

SANTA CRUZ DO DO SUL. 29 (De
Arberto Matt.s, nosso enviado esne-
r-iat) - Como fôra anunciado, daén
o ernnatn verificado nos dois jogos
ínícíats (to lU Campeonato Estadual
ae Bashetball Feminino, fez-se ne-
ces-Sária a realizaçoão de uma «ne ,
I"ra" entre., ~s quadros da Sogipa e
da Sociedaae Ginástica, respectíva-
mente, camIILã metropolitana e- in ...
terto rana, partida esta, que se des-
dobrou ontem à norte, perante bom
l.úblico, na quadra da Sociedade
Ginitstiea. Agnardava-se um t...mbate
p(jllilibl'ado .e arduamente disputado,
todavia, isto não se ver:ficou .. O
conjunto metropolitano, desde o rní-
d até o fim bem mais disposto e
animado _do ~Ile nos prêtíos anterto-
n,s, dominou nas ações e no marca-
dor. O team gínastícano que se por;
vou de forma surnreendenus nos dois
jog'os anteriores, quando disputou de
igual para igual com as ~(estrêlas"

I camp eãs da capital iIo Estado, destaI feita, jamais, conseguiu 't,Dcontrar seu
,melhor jôgo, Completamente desor.,
denado, o Hfive" da "'Metr611ole do
Filmo". dado o fraco desempenho ~
des: aeus integrantes indisc1.-ftÍvi'H'-
.men t.e, decepcionou à sna numerosa
torcida, l,resente ao aguardada p ré-
Iío . O esquadrão a.lvi -n eg ro da So.,
gipa, illdubitavt"lmente, portou-s.
mefh.or do que nos dois .iogos ante, ..
riores e. assim mesmo, não 'apresn-
-tou uma atuação, intêgralment'-,
conv.ncnte o que, costumelram.rn ,
fl~, tem apresentado em Jogos pelo
certame metropor.tano. Assim mes ,
mo, dada a methor d>spOSição e .ex-
nertêncla, conseguiu dominar e fi- ...
nalm ents vencer pef o escor-e de 26 a

. 19, Em vista dos poucos nontos consig I
nados e o rl'1~scontroJe COm que afma.,
raJ11 as atletas santacrllzenses. o j ••-

, go tornou-se desintennssants AI.enas.
no início do 2•• quarto. SOfia e Mi-I
rianzinha, as mais capazes da G ~
nssnca, em jogada-s individuais con-
seguiram desconta,r a grande difel'en -J

';a até então existente: o f1.ue voto
movimentar, por poucos momentos
a toreída local. '
E n t r e tanto, Jogo mais, 'Outra

:vez, a Soglpa passou a dominar o
contrOle da l.artida e decidi-Ia com
bastante superioridade,

Entl,e os integrantes da eautpe da
Sogipa tiveram atuação destacada
('Ioé, que esteve felicíss(ma nos
J3:DceS de meia distância, Beatriz
que soube inV1~stil' com impetuosi-
dade palo garrafão para foncluir
Clal'iee que com calma e autoridade
conseguin armar suas compan.hefras,
,\ penas regularê1!, foram d"sta feita,
~'1agda e Moemf , Mavíeta <J,ue ve:(f
substituir Noemi no final. não teve
tempo su fici,ente a disp!,sição para
brilhar.

Sogipa Dominou a Ginástica Amp Iament e
Conquistando com Merifos e 'Cetro Máximo

Sofia, da equipe da Ginástica, fnj
a mais destacada, MiPianzinlla. atle-
ta - que domina COm facilidade, em-
bc ra um tanto· Inãívíduattsja, JUH-

tou-se bem. 'I'ecfa, algo jnj~xt)erien-
te, na maioria das vezes não soube

colocar-se como pívot, Mirian e
Yeda foram fracas. .
M,"smo não apresentando um pa-

drão de jôgo convincente, a bem da
justiça, faz-se necessarto regístrar o
t"to de que 'é pela primeira vez que
a Ginástica disputa Josos I;do Cam.,
peonato Feminino. Assim mesmo,
conquistou o título eitadíno de San-
ta Cruz abatendo duas vezes a e-
q•• ipe do Corintians e disputando, de
igual para igual, em dois. jogos eom
o quadro da Sog ípa, tricanlpeão
metropolitano I~ estadual. Está, pois,
de jja.rab en s a Sociedade Ginástica"
pois num lHaZo relativamente cunto,
ápresento,. uma equipe que tem
tudo para brtlhar num futuro pró-
ximo . .J\~~mais, eonquístou o meritó-
rio título ~e vio~-eaml.eão estadual,
já no- I,rin,erro ano em que veio
intervir em certame desta natureza.

São as ~egllintes atletas campe'ãs
cstaô uats : Magda, Noemi. Beatr!2:,
Cloé, oraríee, l\'Iarieta e Suse. 1
j) titulo de" víee-camneãs ostentam

as seguintes atletas: Mirianzinha,
SOIia, T,~cla, Mirian e Yeda.
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Aspectos da solenidade de entrega de premíos :Os laurea dos no ultimo certame de football de salão, realizada na noite de anteontem, na sede do Gaúcho. Na foto, IÍ partir 1,
da esquerda, aparece o veterano atleta Vilson Cordova (Cablnho), do Gaúcho, quando recebia das mãos do presidente da mater de football de salão a taça pela conquista do

titulo de bíeampeão, A direita, o prot, Abraão .Pinheíro, recebendo de Armando Esbroglio, tecnico bícampeão ,o premio a que fez jus pelo vice-campeonato

SO:GIPA ;(EM'8 MINtffOS) LEVANTOU
- .

O BICAMPEONAJO IN.FANTIL DE BASKET
Incidenie enlre O tecnicn do
ria dos períe-alegrenses por

Corintians de Santa Maria
12 'x 5

e o
das moças
o titulo da

arbitro forçou a paralisação do
da Ginaslica sobre as

enconlro com a viio .•
Juvenis.sogipanasDramalica vitoria

cerínfíanes conquistaram categoria
SANTA '6RUZ DO SUL, 28 (De 11lartilla por encerrada Desta forma,

Alberto Mattis, nosso enviado espe- irosmo com auenas oíto minutos dp
eíat) - ontem., à. noíte, com a pre , Iôg o, o q uadro infantil da Sogipa
seno;a de grande pÚblico que com- logrou vencer e cOm isto, sagrou-se
J.areceu ao reduto da Sociedade Gf- bicampeão estadual,
nástíca, foram realizados Os jogos Convem fr:sar ainda que o título
decisivos do VII Campeonato rntan , ficou em boas mãos, isto porque ••
to-Juvenil ,e o segundo encontro dI) conjunto atví-negro da cal •.Ita] foj
'UI Campeonato Feminino de adul- com jnsti~a o melhor que se apr e-
tos. Inicialmente, às 18.20 horas, de- sentou no certame de Santa Cl'11I'"
ram entrada na quadra as equipes Integral'am a equipe bicam,.eã do

f infantis da sog;pa, de PÔl'tO Alegre Estado os seguintes atletas: Léo, '"Al-
e tio oortntíane A, C.. da cidade de fredo, Umber'te, A,iurieaba, Alberto,
Santa Maria para se defrontarem em Banei, Milton, Odilon, Irineu, José,
jôgo decisivo pelo certame da cate- ~Jareos e Adison. .
goria. Lamentàvelmente, O ,~ncontro ,~~------------------"r"~"--'''-------------_--------~-----_--_~~-
que estava fadado a ag radar, daríu YITORTA DRAMAlI'ICA DAS "ES~
o apreciável basketbalI praticado pe, TRELAS" DA GIXA,STICA '
tos dois contendores, não chegou ao
seu final. Ap e.nas oito m .nntos ~e Agua.rdada COm mvutg ar expe eta-
Jilgo tinham transcorrido - veneta t í va desennolo'n-se, a seguir,. as ..
então a Sogipa POr 12 a 5, - quando ~:l1nda: })artida neto certame fe-
e técnico Bortolacio do quadro do mtníno, sob grande ovação do pú-
t~orintians' l)Ôs_Se a discutir com (I i1lico presente, .as -duas e qrdpos
Íll'bitJ'o Mauro Ferretti. deram entrada na quadra A Ginits-

Esta br'ga surgiu norqne o fiscal trca rorrnou inicialmente COm yeda,
da pavtida, sr, Marino Sehnfler ha- M:rian I, Thec1a, Mirian li e Sofia,
via permauno o quadro da Sogipa A Soa ipa , ,.01' sua vez, disputou C011'
tomar água no final do quarto \fagda, Beatriz, Noemi, CIo é e ela-
(aliás, contra o nsgutamento) O rtee.
técnico, entretanto, não conformado . Embora oom ft!quena margem d~
co m a ex)1i('a~ão do árbitro, num ',. t
gesto indisci]lJinadol)ateu víotenta- pontos, o '·fh'e' glnás íeano conse .. I

g"''' dominar o maroador durante li
lnente na bola que o juiz tdnha em maior narte do primeiro e do segnn ,
seu poder. Diante de tal atítuse, o dO tempo Quando faltavam 7 mí-
juiz Fe r rettf ...exigiu que o técníc» nutos de jÔgo, o- quinteto matrnuo-
abandonasse o banco de reservas, I Jítano que vinha fazendo rorte
t1ando Um lHazO dl~ 15 minutos. O Ull~S.Sã'o conseguiu empatar em 25 fi
!P(,n'eo coríntíano, mesmo diante dos Z7 pontos Também convém assnatar
ape tos de dirigentes do seu clube, que nos' instantes finais, diversas
não atendeu. Ao eontrúvío, em pre- atletas alvi-neg1'as perderam p re ciü- I
jni>:o ao seu próprio quadro e, em" i I
panando um certame que vinha
transcorrendo de forma magnífica. o , -----------------
trcnico manteve-se mudo no banco
de reservas. Esgotados os 15 minu-I
tos de advertência, o á1'bitro deu a

~------------------__________. i

Sas oportunidades I.ara decidirem a,
partida a seu favor. Todavia, o' va-
loroso team da Gin",stica, estímulado
por sua grand!e torcida, lutou com
ardor e, bem postado na defesa e
ainda, conseguindo prender a bola
com maestría, conseguiu meritório e
.iusto 'triunfo.
Verdade é q."a o prélio foi talho

quanto' ao padrão téeníco empregado
pelos dois contendores Faltou de-
sembaraço e facilidade 'de movimen-l
to por parte da maioria das atletas
em eaneha, Também faltou mais.vc-

Iocídade, precisão nos passes, tntít-
tração no garrafão e categoria apri-
morada nos lances à cesta. Mas, ()or
l'lItro lado justiça seja feita, o es-
p~U.culO ai:radou mnegralmente pela
mcvímentaçâo e entusiasmo dos .liti-
eantes, mais partãeularmente, por
parte do quinteto local.
Para que se tenha uma idéia nit;-

da do transcurso desta luta disputada
pafmc a palmo peros dois esquadrões.
registraremos a seguir a marcha d-o
-narcauor: Pl'õ Ginástica - Ox2-2x2
,- 4x2 - 7x2 - 1:\:4 - 7x6 _ tem-

J'O Ginástica - 9x6 - final do I,·
quarto - 9x8 - llx8 - tempo so-
gjpa AlxlO - 12xIO _ 12x12 - 14x12
- 14x13 - 14x14 - 14xl6 - 15x16-
17x16 _ 18x16 - final do prime,iro
tempo - 19x1G - tempo Sog ina _
- 20x16 - 20xI7 - 22xl7 - 2Zx19 -
final do 3° quarto - 22x21 - 24x21
- 24x22 _ 25xZ2 - tempo sogtpa -
faltam 7'44" - 25x24 - 25xZ5 -
?7x27 - Z8x27 ~ 29xZ7 tempo
'So!!"ipa - 29x28.
Entl~e os elementos da equipe '-ell-
(Continua na 15.a página)



SOGIPA (EM 8 M1NtlTOS)
(Continuação da !4.a página) -rosê, Pedrfnho (7),~ Egid'o, Total:

43 pontos, Gl:A."IABARA: - Danu-
bío (9), Jurandir (14), Milton, Vas
concretos (3), Mário, ebastíão,
Apenas regular roí a atuação dos

"rbitros CláudiO Backes e de Delmar
~eibert, ambos de santa Cruz do
Su l ,

e edora se destacaram Sofia e Mirhn
J Entre os integrantes do team me-
tropolitana, apenas Magda e loé a-
tuaram 'sati&fatoriall'~~nte r:

DADOS TECNICOS
Eis as atletas qu.~ uísnutaram e

marcaram pontos: Ginástica - 'f("da
(4),. Mirian .(8), Tecla (3), 1\1rran
11 (2) e S011a (12). Total..' 29 pon-
t.os, Sogipa - Magda (12), Beatriz
(O), ~oemi (6), Ma ríerrta (O>. Clarice
(2) e Cloé (7).' Total: 28 l.ontos.
A arbitragem esteve a cargo "e

Atcto Oaría, da' F. G. B. e de Ro-
herto Calil, da Liga de Santa Maria,
Ambos real.zaram bom trabalho. Di-
Versas reclamações ,,\\or parte do
público, não tiveram razão de ser P,

_ apenas provaram que muita g,mr'!
que vai assistir jogos de basketball

~ earece de metno- conhecímento das
regras Apenas faItou m!)hor enten-
dimento entre árbitros, isto porque
rormaram dupla pela primeira vez.

"-./ .

JtJ.VENIL DA SOGIPA APRESEN-
TOU O VICE-CAMPE02VATO

No terceíro embate da noite. dlo1-
frontaram-se. pelo' campeonato jn-
venI, os quadros da Sogipa e do
Guanabara, de Livramento. Dada a
maior categoria do, conjunto campeãu
da cal.ital, I!stl~ dominou 3/4 da
partida com ampla superioridade.
.4 \iá. se raz mister dizer que nesta
jrarttda, a, Sogipa reahítton-se inte-
gralmente 'diante do tnsucesso ,e da
fraca exíbtção da noite anteríor fren-
te ao quadro do COrintians de Santa
Maria. Desta feita, Ra1l1 Harotdo,

. Jorge Leonardo ,. Pedrinho novta.,
ram-se magnítrcamente, colhendo
justificado. anlausos do nübtícc des-
portivo da 'Capjtal do Fumo. Jogan-
do à base de contra-ataque e Se ín-
filtrando ('(Im .maest rta, st')u:,eram
r ealtvar uma convin('ente exihição p.
se não ganharam por maior margêm
r.e pontos. foi porque a dire<:ão téc-
nica houve por bem lanl:ar, no final
tonos os reservas disponíveis. oom
'esta vitória, o quadro da Sogipa as-
segurou o vtee-trturo estadual
Os dois quadros atuaram e marca-

ram como se sexe :
SOGIPA,-Ranl (12), Haraldo (14).

JOl'gl, (3). Leonardo' '(7), Glauco,

CORfNTÍANS DE SANTA MARIÁ.
C02VQ-l:rTSTOU O BI-JUVENIL'

Encerra'ltdt> a noitada e o certame
. infanto-juvemJ, prc} aram as Jequi_
p,os juvenis do Cortnttans A. C _de
;',anta Maria e da Sociedade Grnâstt-
ca, da Metrópole do Fumo O mag-
"ífico quadro da Cidade fér1'oviária,
fazendo jus ao seu tavoríttsmo e
dando provas cabíveis de aprimora-
o,! padrão técnico, conseguiu fácil
tríunro sôbre seu antagonista Mais
nrna vez demonstrou que o basket
santamartenss não fica de"endo na-
da ao da {·apltal. ao contrário. -pro-
VOu que supera-o em tática e téehí
"a. Como po,' ocasião do encontro
fr ente ao quadro de Liv!,:amento, o
.qrradr-o titular do Corintians disputou
com classe e categoria.

A base ~de conjunto perretto, com
deslocamentos constantes com joga-
das de profundidade e e;'cestamento
r-om facilidade dominaram a partida
de _pr~nctpio ao fim. Arak"n. Joni,
Jose, Clovis e Vilson formaram um
conjunto harmonioso e, em suma,
deram aula de basketbajj aos adver-
sartos e ao público presente Dada
'a perfei.ta comb inação ,tJ entendi-
mento, não temos nomes a destacar,
Todos anresentaram-se: magnífica-
mente. I

O escore sem,,"" lhes foi favorável
P, com grande vantagem, pois che-
'(aram a vencer por 45, a 15. A par-
tida chegou ao seu final aeusando
o marcador 54 a 35 ,Já no final .to
nrmeíro periodo. a súmnla do anon-
tador assinalava 33 a 12.

O quadro bi1camlJeão formou .! .asst,
natou .nontos como se segue: Araken
111>, Joni (8). Decio (O), José (10),
(;lovis (17), Vilson (2). Renato. Ta-
bajara, Paulp. Domingos e Gilberto.

Ginástiea - Jaime (9). Hélio (2),
Gastão (6), Waldir (O), M'lton (5),
x e •.•.ton (3) Line" (6), Claudio (Ol'j
liuniberto (4). Boa foi a arbitragem
1'1- Ivo Ribeiro e, oroeímbo sam- I
paio.

de

r 11.- PÁGINA

CERTAME ESTADUAL 'RI , '.
SOGIP~ (BIX:AMPEA; DE
BASQUETE, FE ININO

, I

Cercado de grande expect~o-foi decidido nq noite de ontem, em Santa Cruz do Sul, o
cornpeonoto estadual de basquete feminino. O embate que reuniu os quintetos da 50-
gipa e da Sociedcde Ginástica de Santa Cruz, após transcurso dos mais movimenta-
dos e interessantes, apresentou como venceder o conjunto metropolitano pelo raorccdor
de 26x 19. Já na primeira fase, venciam eis moços pôrto-alegrenses por 1Ox6. C~oé com
doze pontos, foi a cestinho da parfida. Com este resultado, a Sogipa conquistou brtlhon-
temente o blcornpeoncto do _Estadonesta categoria. Ontem mesmo, logo após o tér-

mino da coritenda, a deleqcçõo vitoriosa da Sogipa regressou à nossaCapital •

•
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" 'DERROTANDO ONTEM' À NOITE A GINASTICA DE 'S. CRUZ

SOG-IPA'SAG"::ROU-SE TRI CAMPEÃ
~~

ES:,IA-D:U~A·L-::,~·FEMINtlN:A ,4iD,E~~I:'B-A'S lE,
SANTA CRUZ DO SUL, 2& (De

~

Aiberto Mattis, nosso enviado es-
pecíal) .~ Finalizou esta noíte com
a partida entre Sogipa e -yinásti-
ca local, o campeonato estadual
ferrHnino de '-:1Sket. O prélio xea-
lizads .perante bom público acu-
sou em seu final a vitória das
~'estrelas" sogipanas pela conta-
gem de 26x19, as quaís já ao final
do prímeíro tempo lideravam o

. marcador por lOx6, O espetáculo
!muito deixou a desejar no que
tange ao padrão técn'co, prínci-
palrnente de parte das locais; que
não reprísaram as atuações ante-
riores, Em vista disto, as sogipa-
nas não encontraram dífículdadesI para ímpôr seu melhor [ôgo, exer-
cendo mesmo forte domínio <lu-
rante todo o transcurso do en-
centro.
As duas equipes atuaram e

marcaram como segue:
Sogipa - Marta (4), Noemí ('tI.

., Cloé (12), Beatriz 6): 2!:i. Atua-
ram ma' s Clarice e Ma.neta.\
Ginástica - Miriãnz!nna (7),

.••Sofia (4), Tecla (4), Míriam (2)
e Ieda (2): 19.
:A-rbitraram a partida Nelson

Stei11haus, da liga local, e Ivo Rl-
beiro, da FGB, os qua's realiza-
ram um bom trabalho. Heuve r'es-
tríções de parte de torcedores lo-
cais contra a atuação de ambos,
as quáís, entretanto, não se justi-
ficaram, pois tanto Nelson como
Ivo conduziram-se de maneira só-
bria e serena. Foram, ademais,
precisos e seguros na marcação
das faltas, não merecendo, por-
tanto, os protestos que "e ouviram
após o jôgo, partidos de alguns
torcedores locais.
!Na. preliminar, 6.eironta,am-se

amístosafãenfe os quintetos do
Ica.rai, local, e do Guanabara, "de
Livramento, verificando-se a vl-
tória dos santacrusenses por 39 x
33.
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RELATdRIO T!CNICO do Depqrtamento de Bole ao Cesto
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SOGIPA- 1867 - Setor: FEMININO

Ano de 1957

pôrtoAlegre.
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RELAÇÃO das atletas partieipantes das competições organizadaEl,
dirigidas e supervisionadas pela Federação Gaueha de Basketba.ll.

BEATRIZ E.Ritter MAGDA B. Rive
ClarioeS.F.Copetti
CLO~ M"Gubert
ELISABETH Von ERd

!tSA de 01ivei~a

MARGOT M.R.da Costa
MARIETA Gabron
NOEMI Vieta
SUSR Wo1f

- RELAÇÃO do Jogos em que nossa equipe se fez presente,.

TORNEIO PREPARAÇÃO .•.8 a. 13 de Maio de 1957.
TORNEIO rsrcro METROPOLITANO - 8 de Outubro de 1957.
TORNEIO nos JOGOS ABERTOS FEMniINOS( Folha da Tarde E~portiva)

~ 12 de Novembro de 1957.
'~ CAMPEONATO lVIETROPOLITANO - 22 'de Novembro a

i\ ;~
CAMPEONATOESTADUAL-Sede-: St,l.,· Cru~ do Sul-

. I

6 de Dezembro de 195%
25 a 28 de Janeiro

de 1958.

Rl!1LA9ÃO lroMmAJj - DAS at1etatilque se enoontram inseri tas na
Federação Gaucha de Ba.sketba.11:

i
I ,I

1.) Beatriz Er:n.a Ritter
ii
" IO.-} rIsada Oliveira

11.) irmgard Logas2. )
"'-' 3.)

4.)
5.)

C1k-'ll'lota Gretzcllll
( , :-

CJ.arice Salete del Faõl:1o Cop,etti12.) Magda 13urger Riv~

Elizabeth Von Endt ,
\

13.) i:lürgot M.•R.da Cos-ta

" 14 ••)f!Iaria Teresinhe. lUlel0

15.) Marieta Gabron

16.) Marlene Panitz

Cloé XtIafalda, Gubcrth '; ",
, i

6.) Esther steg.czyer
I; .
{,

7 .) Gesha I~ndt

8.) Helena Sehuler 17;) 14iryan Panitz
9,,) IlceEngel

\

18~) Susa Wolf.

j
[.. '

~ -r h
! ;
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TORNEIO ;PUPARAÇXO FEMININO - 8 de Maio de 1957.

Jogos Participantes Resultado VencedOB Cestinha do Jogo

PiratasX SOGIPA 114X4

Gr~mio X Inter. 24 X 20

SOGIPA X Grêmio 48 X 23

42 ) Intern.X Piratas 42 X 12

SOGIPA X Intern. 45 X 32

Grê~io X Piratas 46 X 12

Sog. Magda(Sog.) 53 pt.

Grê. ?

Sog. Magda(sog.) 15pts.

Inter.

Sog.

Gr~.

Erezilda(Int)14 •
. "P

Magda(Sog.) 19pt.

?

Obs.: Sogipa oampe~, com i5r~og~ege8 e três vit6rias, tota1izando ua
soma de 207 pontos a ta~or e 59 pontos contra, o que dará um saldo a ..
favor d~ 148 pontos.

Magda d~ nOSsa equipe recebeu o tItulo de cestinha absoluta
dos jogos com o total de 87 pontos.

TORNEIO nrrcro METROPOLITANO- 8 de outubro de 1957

Local; G.N. União HortÍrio: 20:30 horas.
Jogo Partic~pantes Resultado Vencedor Cestinha do Jogo.

19 ) SOGIPA X GREMIO 23 :x 17
----- ( 212 ) SOGIPA X PIRATAS 42 x 9

39 ) PIRATASX GREMIO 29 x 13
Oba. : Campeã do t~rneio In:!cio,

Sog. Magda(Sog.) 15 pts.
Sog. Magda(Sog.) 14 pts.
Grê. Ivone(Grê.) 12 pts.

SOGIPA com um total de 65 pontos a
favor e 26 contra, com um saldo favor~ve1 de 39 pontos.
Cestivllado torneio, Magda da Sogipa com 29 pontos.

JOGOS ABERTOS FEMININOS(Folha da Tarde Esportiva)
Local~- G.N.UniãoDia 12 de Nov. de 19571

Participantes Resultado

Horário- "20+00 Horas.

Jogos

12 )
22 )

32 )
49 I
59 )

Vencedor Cestirha do Jogo

Unão x PiratasB 21 x 6
SOGIPA x G~~mio 29 x 14
S.G.Sta.Cruz x Pir.A 15 x 7
Uni&o x S.Cruz
SOGIPA x União

18 x 13
26 x 15

G.N.União
Sogipa
S.G.S.Cruz
União
Sogipa

Diva (U.) <;l

Magda(S.) 8 pt.
Miria.n(soC.)6p.
Diva (U;) 12 pt.
1~gda(S.) 9 pt.



(Continuação dos J.A.Fem.(Folha Esportiva)
Obs.: Campeã do torneio, SOGIPA com dois jogos e duas vit&rias.

55 pontos a favor e 29 pontos contra. Saldo de 26 pontos a favor~
A cestinr~ do torneio não foi possivel apurar de vido a falta
do nú~ero de pontos conseguidos pelo União no seu primeiro jogo.

TORNEIO DE LANCE LIVRE (dos mesmos jogos acima)

RELAÇÃO INDIVIDUAL AT~ O 52 LUGAR
h" .-.-...

])2 lugar lIsa de Oliveira (SOGIPA.) 14 pontos em 20 lances.
22 n Erezilda (Eiratas) 13 " " " "
39 11 Diva (União) 12 n " ft li

42 It Din({ 11 12 li ti " 11

52 n Shirley (GrêmiO) 12 ti If ff ti

REJ.u\QÃO PO EQUIPE
12 Lugar G.N.União "Ali 52 pontos em 100 lances
22 fi P1:l:"ats 48 " » fi ".:»: 32 ti Sog1pa 40 n 11 n fi

4~ n Gr~mio 40 " 11 n ti

59 ,r União fiE" 37 tt " " "62 " Eras11(Pelotas) 10 u ti fi "

CAMPEONATO METROPOLITANO DE 19~7

12 'Turno Início: 22 de Novembro T1frmino: 6 de Dezembro...,... .•.•.•..•.
Participantes-:S.C.Pirãtas, G.F.B.POrto Alegrense e SOGIPA-1867.

Rodadas Paitticipantes Resultado Vencedor Cestinha

lº PIRATAS X SOGIPA 58 x 12 Sogipa I11agda(S.)25pt.
22 a.R1:MIO X PIRATAS 34 x 18 Gremio Idithe(P)13pt.
32 SOGIPA X GR1:MIO 39 x 21 Sogipa .Magda (S) 18pt.

Inícios 20 de Dez. T~rmino: 30 de Dezembro.
Participantes: Os mesmos do primeiro turno.

29 Turno

Rodada Participantes Resultado Vencedol? Cestinha

19 PIRATAS X SOGIPA
22 GRElIO X PIRATAS
3g SOGIPA X GRtMIO

Obo. :. oin timo chegou a.ser termina-
do, pelo fato de ter a eqUipe oponente se retirado da cancha. antes do
Sr. juiz ter dado por terminado o respectivo jogÇ).

63 x19 Sog.
34 x 25 Grê.
26 x 13 Bog.

jogo do segundo turno não



(Continuação do Campeonato Metropolitano)

Com quatro 3ogos e qua'trovi-f6rias a SOGIPA sagra-se mais uma
vez CAMBEÃ INVICTA DA CIDADE, trazendo assim o título de TRI-CAMPEÃ
METROPOLITAnA.

Totalizou a.nossa equipe 186 pontos a favor, 65 pontos contra
ficando com o saldo de 121 pontos.
RELA9XODAS CESTINHAS de N/ Equipe com seus respectivos pontos.

12 Magda D.Rive com 63 pontos.
22 Noemi Vieta. tt 38 "
32 Beatriz E,Ritter 24 »

4Q lIsa de Oliveira 18 "
52 ElisabethV'•.End 12 n

62 Clarice Copetti 11
7~' c10é M.Gubert 9 li

8~· Margot R.daCosta 6 "
92 Marieta Gabron 5 If

~~ ~ºÃO DAS CESTINHAS DO CAMPEONATO até o 52 LUGAll

1~ Magda Burger Rive com 63 pontos
22 Noemi Vieta It 38 ti

32 Shirley ti 29 "
42 Beatriz Erna.Ritter " 24 "
5º Idithe Fedrizi " 23 "

t •• 1 , t t· t- I t • f t, I t

,J.

Grêmio F.B. P.Aleg.
Sogipa-1867
S.C1 Piratas

•..... -- •.. -~---- ...•. ----- •......

Sede: Santa. Cruz do Sul
Loca1- : Soc.Gin.Sta.Cruz

CAMPEONATO ESTnEUAL

Data : 25 a 28 de Janeiro de 1958.
Participantes: Soc.Gin. Sta.Cruz e SOGIPA - 1867.

RELAQIO NOMINAL DA DELEGAÇÃO DA SOBIPA;

Chefe da Delegação - E.O.Ritter.
T~cnico - Gerson Ruha
Massagista ..,.Carlindo
Juiz - Orozimbo Sampaio.
ATLETAS

Beatriz E.Ritter
Clarice S.~el Fabro Copetti
clo6 R.Gubert
lVIagda B.Rive
Marieta Gabron
NoemiR Vieta
Suse Wolf",



(Continuação do Campeonato Estadual)

Dia 25 de Janeiro le 1958
12 Jogo

SOGIPA X GIN1STICA
Dia 27 de Janefro
2~ Jogo

Sogipa X G·IN1STICA

Dia 28 de Janeiro
3!2 Jog

SOGIPA X GINÁSTICA

Hora f 2o:30Horas

40 x 33 Venc. Sog1pa Cest.Magda 23p

Hora : 20;00 Horas

29 x 28 Vellc. Ginástica Cest .1f1irian 9
'P

Hora = 20=30 Horas

26 :x19 Venc. Sogipa Cest.Cloé 12 pts.

Oba.: campeã Estadual, Sogipa com tr~s Jogos., dois ganhos e um. perdido.
Pontos a favor 94. Pontos contra 81. Saldo a favor 13 pontos
C1assifit;a..2ãoatd o 52. lugar das cestinhas d.o campeonato.

l~ Clo~ M.Gubert. Com 30 pontos. Sogipa
22 Magda B.Rive e

Miriam P.
32 Sofia
49 Noemi Vieta e

Mirian D.
59 Be:tttrizE.Ritter

Sogipa ,"ti 27 It Gin~stica
It 20 ft Gind:stica

Sogipa
" 17 tf Ginástica
il 9 n Sogipa.

CAMPEONATO ESTADUAL DE.LANCE LIVRE
DIA I 26 Janeiro de 1958 Local: Soc.Gin.Stz.Cruz Hora: 8:4oHoras

Classifioação ,jtro Egipes

lº Lugar SOGIPA-.1867 com 40 pontos em looQlances
2Q 11 Bin~{st1ea 11 33 ·fI ti ff fi •

ClassificaRão. ,Jnd:f.vidualat~ o 59 LUt}ar,

12 Lugar Mir1@ D. Ginástica 11 pontos em 20 Lano es ,
22 " lYIagda Sog1pa 11 ff 11 " u

32 11 1l1oé Sog1pa 9 n ti fi ff

42 11 Noemi Sogipa 8 11 ti 11 u

52 " Beatriz Sog1pa 8 ft n ti ti



FINAIS
" ,-

, Seria dê n.OSSO agraàlo submeter a apreo:l,e,ção de VV.SS.,
'-'-.':.

um rela.t&rlbo bem mais completq de que este que ora apresentamos.
Isso nos foi 'tol:'!'Lada haatantlle difiC.l ••• , por termos

receld.do \:,,,Molicitação já ap6s o término da atividades regulares

:rei.'erm:J.tea a temporada de 1957:.

~ros pro"9om.os no 61rt8#-lto. de na medida do possivel fa.-

zarmoa nosaoa relatos f.uturos !~-xtenãivosas sessoãs de treinflJ!wll-

to, aproveitamento dos me$J!l.Os~'\observações, bem como exames m~di.•
I

aos €i dema1.s ocorê:no:las que s~ ilyerificar em neste Departamento.
Esperamos, e pa~a i~~o el'lvidáremos o melhor de nossos

esforços, que ainda na pr&x~ ,temporada,; ou. seje, t a de 1958,
1:\ja possamos assim faze~20.

Pelo apoio e cQní'ianQa em nós deposi"bado~ queremos
. ~ ~

deixar exte:rnadcs a nossa gr~~~d.ão.,

__________ ~<!.1!!..... :: .• ~U p

'\

Prof. Gerson Ruhe
Técnioo.
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FEDERAÇÃOGA~CHA,DEBASKETBALL

- RELAT~RIODAPRmmbO:[A, RELATIVOAOEXERCfcIODE1958 -

Senhores Presidéntes de Ligas e Representantes de Associações riliadas à FEDERAÇS)
GA~CHADEBASKETBALLr

Cumprindo o que detenninam os Estatutos desta Federação, ~nos grato subme-'N #ter a apreciaçao de V.Exoias. o relatorio dos principais aoontecimentos da nossa ad-
ministração, referente ao exeroíoio de 1958.

O exerc{éio óra findo. foi, sem d~vida alguma, umdos de mais intensa ativi
dade emtodos os setôres': de nossa jurisdição, atividades essas, al iás, que foram de-=-

. N ,

senvol vidas com ael evada intençao de servir honesta e desinteressadamente, a causa
do basketball ga~oho.

,

~ 'AGuindados que fomos, pela segunda v~, a presidencia desta Entidade, proou-,
ramos oorresponder essa confiança dos filiados oomfatos oonoretos e palpaveis, do
conheoimento de todos, muitos dos Cjuais, estamos oertos, vieram ao encontro dos mais
vivoq reolamos,de paroela considerave1 de fi1iados e mesmoda opinião públioa. Dos
fatol mais notorios, destacamos os seguintes:

, DEPARTAMENl'ODEBASKETBALLDACAPITAL:Sua oriação e funoi onamento,. de in-
teira inioiativa da gestao que ~ra finda, foi unanimemente aprovada emSessao de As-
semb1~ia Geral Extraordinária realizada emdata de 24 de abril de 1958. Seu funciona
mento ofioial, verificou-se ~28 do mesmom~s, sendo eleitos, na oportunidade, os
srs. ,Dante Bósio e Ruy Moreno, para Diretor e Vioe-Diretor, respetivamente. Por esoô
lha do mesmoDBC.ooupou o cargo de Seoretário,o sr. Franoo Conte. Postariormente,õ
SI'_ Conte foi substituido pelo sr. Rubens Assunção, emvista de sua designação para
oolaborador da Seleção que então se preparava para o Torneio Internacional de Quito.
Errtendanos que êste novo ~rgão da F.G.B., embora autônomo. mia implioitamente liga-
do ~ Direção desta Entidade, vem colaborando decis i vamente para o engrandeciment o do
basketball da Capital, e teve à seu or~ito ummelhor entrelaçamento dasNrelações in
ter-filiados looais. Sua continuidade e uma neoessidade looal que se impoe, e da qual,
quer-nos pareoer, não nos devemos afastar. VaIemo-nos do ensejo para oongratul armo-
nos oomos Seus MembrosEfetivos e agradecer sua valiosa oolaboração.

Realizou 27 sessões ordinárias num total de 140 presenças dos senhores Re-
presentantes, coma média de 5,2 por sessão.

Membrosefetivos do D.B.C.
Dante B~sio
Ruy Moreno
Gereon Ruhe a Jos~ Torrano
Coelho da Costa
Rub6US Fontoura Pupe
Waldemar Sandler
João Carlos Bencke
Jooe1ino Biohinho
Anibal Soares
Lauro Bertina
João Oar-Loa Leptein

Diretor e Representante do E.C.Piratas
Vioe-Diretor e Rsp, do E.C.Cruzeiro

#Representantes da Soo.Ginastioa P.A.-Sogipa
A A

Rep. Gremio Foot-Ball Porto Alegranse
Rep. G.E.Israelita
Rep~Grêmio Náutioo União
Rep. G.E. Renner
Rep. C.N.Marcilio Dias

N •••

Rep~Soc.Navegantes Sao Joao
Rep.Petrópole Tenia Clube

, N #
Pre~ença aS Sessoes Ordinarias

Soe.Ginástica Pôrto Alegre - Sogipa
Grêmio Foot-Ball Pôrto Alegrense
Es~orte Clube Piratas
Grenio Esportivo Israelita
Es}?orte Clube Internacional
Gramio Náutioo União
ESl?0rte Clube Cruzeiro
Gramio Esportivo Renner
Soo.Gin~stioa-Navegantes são João
Clube Náutico Maroilio Dias

#Petropole Tenie Olube

r2h sessões2 ri

17 "
17 "16 "16 n

10 "
9 n

4
4
1

"

"
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j rü eire, de 1958.
7 Porto Alegre (Infani: LU

.TTJVElTIL
" lJj ~rr:El!il Gl1)(. ('..

~-)anta '(~l~'ttz, (1::; Sl..:;}2
7.
x

Santo. 11aria
Pc;_~to Alr3'gr'e
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CLASSIFICAC1tO GERAL
5g TURNOS: JOG. VIT. DER, PTS. CLAS.
SOGIPA••••••••• '•••••••••.••• 5 3 2 3 19 Lugar
GREMIO PORTO ALEGRENSE •••••• 5 2 3 2 2g 11

RESULTADO FINAL:
SOCIEDADE GIU!STICA PORTO ALEGRE - la6? •••••••••••••••• 3 Pts. Campeã
GRn:MIOFOOT••BALL PORTO ALEGRENSE _ ••••••••••••••••••••• 2 11 Vd ce,
NOTA - ~ste campe onato teve o seu inicio em 12/8/58 e t~rm1no em 9/9/580- CESTINHAS
19 Lugar Magda (11500) SOGIPA 61 Pts. j/'; .••• •• • • ••••• • • ,1l~;.·,i I ••..;,::

li Noemi (11522) n 37 n "2g • ••••••••••••• t:fl l-' i

3g ri Gi1sa (11453) GR~MIO 34 11 'i- • •••• • ••• • • • ••• & ,./
, 7
I -~ - Cl~s~ificação at~ a 3~ colocaç~o.

d) - DIVIS1tO INFANTO.JUVENIL
Tomaram parte neste Campeon~to 9 fi1iados - sendo 8 da Divi-

silode Honra e 1 da de Ascesso, sendo que êste só tomou parte no tü.rno,
tendo desistido de continuar no returno.

Os da Divisão de Honra ••Grêmio Foot••Ball Pôrto Alegrense -
Sociedade Gin~stica Pôrto Alegre - 1867 - Grêmio NAutico União ••Petr~po
le Tenis Clube - Grêmio Esportivo Renner - Grêmio Esportivo Israelita -
Esporte Clube Internacional ••Esporte Clube Cruzeiro e Grêmio Náutico
Gancho da Divis~o de Ascesso.

CLASSIFICAÇ1tO GERAL
TURNO: JOG. VIT. DER. PTS. CLAS,
GRSMIO FOOT-BALL PORTO
ALEGRENSE ••••••••••••• 7 7 ••• 7 19 Lugar
SOGIPA •••••••••••••••• 7 5 2 5 22 fi

G.N.UNIAO ••••••••••••• 7 5 2 5 2g rI

G.E.ISRAELITA ••••••••• 7 3 4 3 32 "I derrota- WO
E.C.CRUZEIRO •••••••••• 7 3 4 3 3g 112derrotaa-VIC
PETROPOLE TENIS CLUBE. 7 2 5 2 4g 11

E.C.INTERNACIONAL •••.•• 7 2 5 2 4g ri

G.E.REI~ •••••••••••• 7 Q 7 O 52 11

-TURNO:
GR:B:MIOFOOT•.•BALL PORTO
ALEGRENSE ••••••••••••• 3 2 2 2 19 Lugar
SOGIPA - 1867 ••••••••• 3 2 2 2 12 11

G.N.UN'IltO••••••••••••• :3 2 2 2 12 "G.E.ISRAELITA ••••••••• :3 O :3 O 2g 11

NOTA _ No turno s6 tomaram parte as 4 equipes primeiras colocadas no- 19 Turno.
RESULTADO FINAL: JOG. VIT. DER, PTS • CLAS.

._--
GREMIO PCR'lJOALEGREN3E •••••• 10 9 1 9 19 Lugar-CampeftID
SOGIPA e$ :.067 10 7 a 7 22 \I• • •• • • • • • • • • • •G.N.'tnrIliC' ••••••••••••.••••••• 10 7 3 7 22 11

G.E.ISRl'.::I,ITA••••••••••••••• 10 3 7 '% 3g !f
v

~ ••Para ft classificação do vice-campeão h! necessidade ~e ser reali ..•
zada Q'I'a s~rie de 3 jogos entre a Sogipa e União (Acordo arte 27
do C6digo Desportivo.)

CESTINHAS
19 Lugar - A1fredo (21337)as 11 Lã ndomar- (0215)
3S 11 _ Darci (575)
~ - ~ste campeonato teve o

13/12/58.

- So~ipa ••••••••••••••••• 110 Pts.
Gremio Pôrto Alegrense. 76 ii- Renner ••••••••••••••••• 68 "

seu inicio em 16/8/58 e têrmino em



IV CAH?EONATOESTADUALFEHININO - ADULTO,realizado na cidade
de Santa Cruz do Sul, neste Estado, relativo ao ano de 1958.
~ - 9 a 10 de janeiro de 1959.
Representante da Federação - Floriano Hypollto Soares •.•Diretor Técnico.

•.• , T' ,Comissao Tecnica _ Floriano H~olito Soares - Diretor ecn~co;
Claudio Jose Backs.

PARTICIPANTES
1 - Soc iedade Ginás tica Pôrto Alegre - 1867 - l)ôrto Alegre.
2 - Sociedade Ginástica Santa Cruz do Sul.

TABELADOS JOGOS
l~ Ro~ada - Dia 9/1/59, , _ Sexta-feira
Jogo •. I •. Sociedade G~nastlca Santa Cruz x Soc iedade Ginástica Pôrto

Alegre •• 1867
2~ Rodada Dia -10/1/59 , _ Sábado
Jôgo •• 11 - Soc iedade Ginastica Pôrto Alegre x Soc, Gin. Santa Cruz

RESULTADODOS JOGOS
1! Rodada - Jôgo ~

12 Tempo
Final
Juizes

x Soc .Gin.2ôrto Alegre -1867
j:- / :2 J '/jO . r: -
. I .'/" -,~ . • /

Oficiais

I - Soc.Gin.Santa Cruz
-15 .x 12 - ,Sogipa.30 x 22 ..Sogipa.

Nelson Steinhaus - LASe.
Edson Brenner - Sogipa.

de Hesa •• Cron. Nino Rohr - LASC.
Ap'_, Antonio 11a.lafaia •• FGB.

" PONTOSE 11ARCADORES
soe .GIN.pORTO ALEGR'E 1867soe .GIN •SANTACRUZ

Si1via •••••••••••
T-hecla •••••••••••
I1ir ian Dreyer ••••
Nelsa ••••••••••••
Maria •••••••••• _••

1~gda ••• ~••••••••••••
Noemi ••••••••••••• á ••
Ilza •••••••••••••••••
Beatriz •••••••••••••• -
Clarice ••••••••••••••

32
11
4
2

TOTAL•••••••••••• 22 TOTAL •••••••••••••••• 36
2' Rodada - Jôgo -

, 12 'Tempo
Final
Juizes

II •. Soc.Gin.Pôrto Alegre 1867 x Soc.Gin.Santa
- 23 x 11 - Sog~pa. j' T~~7,c - ,11X! # - ~~;'z."
- 40 x 23 - Sog~pa. 'I, f
•• Narino Schuler - FGB.

Nelson Steinhaus •• LASC.
Ofic ãa í,s de I'1eaa - cr-cn, Nino Rohr - LASC.

Ap. Antonio 11a1afaia - FGB.
PONTOSE HARCADOBES

}oo .GIN.PORTOALEGRE-1861~ SOC.GIN.SANTA CRUZ,' _
Sil:ria ••.••••.••••• 4 ~~ I;agd': •••••••••••••• ;.•• 17
r1ir~am Dreyer •••• S Noemd, ••••••••••••.• ;.;. '. l-I
Ieda ••••••••••••• 5 Ilza ••••••••••••••••• 3
Thec1a ••••••••••.• 4 Beatriz ••••• ~•••••••• 5
Nelsa •••••••••••• 2 C1arice _ ••••••••••••• 2

E1izabeth •.••••••••••• 2
TOTAL•••••••••••••••• 40

Cruz

TOTAL••..•.....•• 23
RESULTADOFINAL

lº Lt1ffar - Ca.nweão - Sociedade_Glnás.tica Eârto AJegre ,;, ]B67 .4O. 4 Pts.
22 - V i c e - Sociedade Ginástica Santa Cruz •••••••••••• 2 1\

RESULTADODO LANCELIVRE - IIr~DIA"
a) •.• POREQUIPES:

19 LUWar - Santa Cruz do Sul ••••••••••••••••••• 44J.il~
2º 1 _ PôrtQ Ale~ •••••••••••••••••••••••• ~_=_~~~



FI.VI

o) •.• TORNEIO QUADRANGULARINTERNACIONAL

Neste torneio tomou par-t e o SPORTING de Montevir'" ') e os filia
dos - Grêmio Foot-Ball Pôrto Alegrense - Grêmio N~utico Uld..•.;.1.l - Esporte-
Clube Internacional e a Seleçno do Estado que na rodada do dia 3/4 en"
frentou o Sporting.

Foi vencedor o SPORTING de Montevid&o.

GAIERIA DE HONRA DOS CAMPEOES

I - CAPITAL-~_.
a) ílDIVIS1W DE HONRA"- .

TITULARES •.•' ADULTOS •.•.MASCULINO

CAMPEItO -ESPORTE CLUBE" INTERNACIONAL.
, O vi,ce-cálupeãoserâ decidido entre o União e Grêmio .1:"0.1:',,'; Ale

grense, ém dat~ a ser designada pela nova Diretoria.
b) DIVISItO DE ACESSO -TITULARES

CAMPEItO •• G.NóMARCILIO DIAS
VICE '.' ~ SOC~GIN. NAV. S1tO JOItO

, ..

c)2gS.QUADROS •.• DIVISItO DE ACESSO

Os 3 disputantes estão em igualdade de condiçOes, em data a
ser designada pela Federaçno.
d) DIVISItO FEMININA •.• ADULTOS

Q,AMPE1W•.• SOCIEDADE GIN!STICA PORTO ALEGRE •.• 1867
V I C E •.• GRn:r~IO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE

,.

e) DIVIS1tO INFANTIL . "

CAMPEnO •.• GRE:MIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE
V I C E ~ ~ste titUlo terâ que ser decidido entre

por estarem em igualdade de condições, em -
da pela Federação.

f) DIVISltOJUVENIL
CAMPE1W •.• ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
V I C E - G~MIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE

II •.• INTERIOR
TITULARES:

a) RIO GRANDE

CAMPEl'tO - C.N. HONORIO BICALHO
V I-C E _ C.REGATAS RIO GRANDE

b). PELOTAS

CAMPEltO - G.E.FARROuPILHA
V I C E - E.C.PELOTAS

c) BAG!-
. CAMPEltO - GUARANYFOOT-BALL CLUBE
V I C E -

d)LIVRAMENTO

CAMPEltO •.•E.C. GUANABARA
V I C E -IRAJ! A.CLUBE

e) SANTA MARIA

CAMPEXO •.• CORINTIANS A.CLUBE
V I C E - AT~TICO E. CLUBE

f} SANTA CRUZ DO SUL
CAMPEItO _ CORINTHIANS SPORT CLUE
V I C E ~ SOCIEDADE GIN!STICA SANTA CRUZ
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