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25 de Set. 1954
tJoco aarí et o sc ,

I1sa,Elizabeth,3eatriz,Panitz,Gise1aftE;lena e
? S Lj 12 ?J l!.j

Gesha.
o

v,



R~:LÀç:1tO]WliIlINAL P'ARTIGI:FAI~T.ES'e..,_1~,5+até 1~62r
I', f, h! •......'1
J-"\ '( fJ.... ...."' -, ~ ,:'-'\ .•. r .

1
2
,-i:tiel:ül~ S.~ rf\ktl~)'
-Jwa ltiarl.8. rltt~..q;~ /'

3 -Beatris Erna Riter q
4 -Carae. Benaiuee (Uniãe)
5 -Car1l9Jl Sehneió'er ~ 11 \i ~.,

6 - Cel ia Eí&xixJ!1I.) Ra:abe
7 Olariae DeI Fabr0 Copetti
8 Charlote
9 Cleé lVíafalia Gu.bert
10- Cloi~ ta.~>dltct.
11- DalTa Goulart

"--1" ,..., 'r'i hl:"· F. • • .) .\
é.- .U lta_ArallJ$ -,

13- Elisabeth Deretea liiitler 11113)5';
14- lnisabeth~.I<2114.;",10
15- Ester Stegft;iaier (L

16- Etelvina li.Freitas
17- EugeJu.;)tPehe t t í, (liga I(arr0qtürta de Basque t e )
18-E'tuüee Bianchi s: )~'QJ>" > .> J'_

<:»: 19- Gesha Ven Elti - J; jJjS6',',,' "t. :" .
20- Sisela Stralls Saul'] r .,., " \

21- Ge$f~yj);~a$$lilie
22- HelaJ1a I3eÍlll -
23- Helella Kwitk. , . (2,L- Hels]la Seh:dl1er j' ~I)",' ,

25- lIsa de Oliveira-C)
26- l1se Engel(R~~~lGutterrez .~ (
27- 193::a"ri1!l;-'Ro-iriguesd-a Sil va ',(GFPA) +,:';; l:~
28- Irmgard LQ,ges
29- IV0ne Pel1enz
30- JUlle T'el1elllz, ,,\. .

31- LmaBergamil'1i:;: ~ "l r: 't' I•> r t: \C~ o;, \....I? lJ~' ~-i~:~;,~~!:~~;;':~(tiii-T~ :I ,~-,.,
34- W!.aria C eRa;ubo

~-'35- Ivfaria Terezinha bel.5
36- Nr""r'; ", !"f\\!.Q,...""","':\. ~'a<ill)!;!r.•...••a ...L(..o;. -s,,'''It':.:' .•.. vK;1f.: .•• ",,-. ,.,

=--.17- Mar.t0t lViarta :Ihter( ~iaCesta) IJ - : J-r~ "I
, 38- Maria.ta Gabrs:.m(Cor:nthias St ª Cru.z)·:',
39- MarleR9 I1ani ts _ f :

-_~O- Miriwil Rara '(Iredeb@:m,) 'j 5'[,:':; . ' ) ) J.)ô
.1).- It1yriaJ:1'!,Pan.i~_ \I;(,~ 1 {( g-e,r-o\.ú\ 2 ' '
12: Neu.sa Lo:pe9 Ceelh. - f ~

43- Nea:ai Vieta - '! ,

44- Ruth l~aomi Mlller - fl-h ',~~
45- Rcsa1i Cintra ie 01iv-ei-r>a
47- Sanira :m.. R.sai ,A. 'v'

- Q j' • I '4v- Suze Wel:f""-
_49- Teresa L.F .Cepetti
50- Vera~·Frei tas....,1- VereJllYlarques
52- Yeda Sgares
.53- Zaira T.L. da. Silva

no

Dietlilllãe
Mariza ~
M:arisaD.Rooha
lVfa.gali GriA

/,., .
\1_

{ ;:

l ',t " ..••• , .
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tração Gaú~hade 13atJ1utbaLL
F'UNDADA EM 18-4-1952

\ à Confederação Brasileira. de BasketbaU
E: GALERIA MUNICIPAL. SALA 11
.TO ALEGRE - Rio Grande do Sul

19/Ix/,4
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HÔTA OPICIAL

r realizado d123 do corrent •

eus

a..ts 20 }- -O _.f_ t_ , manu o , s sn

postos a isposição pelo De -
e oonformidade com o
aos Clubes disputantes,

- ~ t •••

J..rbitro • Jorgo Mar-que
}I"'lscal - João B.C~

pos
A~(mt ••. .,alt Ob
êron:'" 1110 Bar
~ elos. ,-
D 1. - ~lori o H...•••...•.... 80&.1-'e

~U O•. I

Internacion 1 x Pir t

x Sogipa

Arbitro - ~alterSchuck
Fisca~ - Pe ~o Yon

-..-...,

Vencido 19

Do1.- H.
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ltASKET

INTERNACIONAl ~X GRUlEfRO JOGARÃO HOJE
CIFRASIAME JUVENILPELO C

PIU'U1.oje It ruút e, 1) dep~.rflnnf'nto té"nit>o J. Fe4h'l,,, •.:liu (~aúebn de-
Rn~kt"í-"aH lu·ogrft.tlulI a úl1uUR rullad." do {)ritnf'il'u hu'uo do On.n""
lu~vuut., .•h."\-'.enll. ~ lUll:íitlu pl·eUlJ.~nlu·. qlt.Juldo e:-.tll1'll, •• 'e+nte.t frl"l,te
t ••.• tju.Qdrfi!iJ ·1I·eJ.~·"'8f'Jlhlthr9"" da ~ug;ipn.. t do In:ui'ciUo lJj4l!il .• ten. ~u iui ..•.
(·tU JlUlr':'lulo IUll.'ft àl!fi ~O.l:; b(J."~~, O (.·lIJ1CO fa,·ol'it., tlêsle prflJo é o
~8quntlríto da f:~jx~, pl"e~n, '1á. que t·••.óit" COltl j()~Ud01.·eH nuds cntr-g-Ol'i-
'3'Itld(.IiJ'l do flue f) Tt":.tun dn p:r;Un de Bf'hIH.· A.-ooü-(·t". no- entn.o.to, qnt:' o
putlt-i\o- de io~o do~ (>e-)'Iftinl.ns h'eiJlndotot. ,)01' lti.h("Jut ].'onse('a tem Jlle-

.borhdu lnuit1) dlP'~nut-- ns últ:hn;u, p:u'Udu~ dtHI quui.!4 pn.rUeipn ••nm.
I\.H"Iat •.• !u"ud.fJ, Otoi b~~("~r#llt(l!H 00 I"onlu_uto ~O~ll.l"lO de~~~dlo Me el"pl'~-
~'nll' a fundo pura Jc~rnr '-'e VI"'D{4jdu (l>~-d ••• en"·otti.·",,.

(!,.Jo,·u.;1I0 ••"" .·.,~tJllft"•• 1.0
Tlelen . (lá RógipH .com 40 pontos:".0 -- Ldíth e do Piratas e Ivoue e
C1eOl'glna. do In t eru ac lon a l, com M
pont.os ; 3.0 -- Gtsela. dá Sog Ipa, com
36 pon to s : 4.0 - Cerretda, d" 1nter-
naeion a l, Il'lla e Mnrgot, da Sogtpa..,I
com 21 pon tos; ".0 --Gesba;' da
Soglpa, IllJ;cni, do Int.evnarãona.I, I
com 16 pontos. . ,

----------------------------~~---------------------------------------,

o embale de funàn st1t·á travado
eu,,.. 08 t.eams do tn ternactchat e
do Cruzeiro. TJOsteernbat.e sevest e-
se de. tr-an scende ntat Impor tânr-ta,
J"- QUe. os doi. adversários contam
com 6limos ptan+ets. -fi) quadro eo-
Io ra.do ge encontra ln-v-i.cto na jn-e- (,l"""i(;",,<:lIu ].''''''.: 1.0 - Tnter-
"ente tempor-ada e de roi-ma atg u- n a r-i o n a l, 12ponto.s; 2.0 - So g í pa ,
ma pretende abandona» a honr-osa 10; x.o - úrt>mio, 7; 4.0 -- Pír-a-
po~;()ão. Os juveniR do Cr uae lr o, tas, 7.
por ;;['9. VE;Z. não corr esno nô er am A cf as s íf í cção do t ercetro e 111-
durante os primeiro" jog-os do cer-llilllo lug·;t1· foi feil~. 60 conrot-mt-
tam.e , At ue buente, n en tan to, jo-. "nde r-orn o que p receí tua o Regu-
ga m um basket de qualidade e serr: ·lllento. .
{il1vida a Ig ums serão a.dver-sárI«
d e categoria paora os In t et-na.e lo n ã

listas.
Ap6s esta r o da d a., a"FG B pr o-

g r amar-â um 'I'u r'r fi1xtl'a. e-ntrg. os
quatro p1'jJ'r1ejr'os. ·olq.,·ados do 'llll'-
no. Os clas s ífí carto., são os seg n iu-
tes: rnt.ernacíonat. t;ogipa. Cruzeiro
• União.

Paa-a a !'ea]jza~ã' da última. '·0-
du.da, o assts ten te da. di vísão baixou
8. segninte nota oficlal:

I,ocaJ: Sogipa ~ I!I)J'~ rio: 20.10 ho-
ras; Arbitro: ,Toão Ba t iat a de Cam-
pos: Fiscal: Ar n a ldo 'T'avat-es : Á-
pon tador : JorgE> Usaan : Cronoroe·
tl'isia: Tenente José Telxelra; Re-
-pr&sentante da PUS: Joaber Pet'ei-
1'9••

pe o n a to F'emf nln o de Bas ke tba l t,
ef e t.ua.do r-ecen te men t a nesta Ca-
p lta l, o Dena r ta men t o Técnico da
If'OB elaborou rn ín uci oso réfatório,
do quat extraímos o que .se segue:

IIUlIILA'I'ORIO no CICWl'AIIUll
- FE1UINHtfO

":Clu1.,e lnnhi po~iU'fa: 1..:0 - Ro-
,illa co m 141 norrtos p rõ e 63 C0n-
Iru ; 2.0 - Jnt ern a c lo na I com 1 :fS«'\
ponto, pró e 67 r-on tr a ; ::.0 - G1''''-
mio ('01Tl 66 pontos 'pró III t-o n-
Ira; 4." -- Pi r-at as com l\(l oouto s
prú fi I fiO co n+ra ,

)
1lh'dü, de p"' ••• .o•••••••. l'a.·1I<1.II'· j '01

- ~O'gjp", com ;!;; ri; 2.0 - lnler-
na cto na l e o rn ~':':)6titi; 3.0 - a'l-f>nlio
com 11; 4.0. - Piratas com 8,333.
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Presseguiram Onfem O -~Jgos Fe
Mais uma série de torneios pelos "Primeiros Jogos Abertos Fe-

mininos" foram eretuades ontem, todos realizados perante' grande
assistência e um entusiasmo eontagtante. Deve-se, mesmo, elogiar
a maneira como estão sendo encaradõs pelas agremíações e atleta.$
as diversas pal'tidas do Imponente certame que a "Folha Esportiva"
organizou com a valiosa cooperação das nossas entidades. Também
o comportamento dos assistentes vem sendo de tal maneira elo-
gtosa que Do! jogos desde logo- tomaram vulto de grande competições.

. LANCE LIVRE

Aínda 'na manhã de ontem realizou-se na quadra do Grêmio
Náutico União o torneío de lance-llvre ao cesto, com a/participação
das equipes do~Náutlco União, Sogl})a.,Gr~mro Porto Alegrense, PI-
ratas, e Petropole, sendo o torneio dlrigl.do pelo tenente Floriano
Hipolito SOM'es, da FGB, auxílíado, pelos esportistas José M, Tel-
xeira e Irelio Aguiu, apontadorea e João B. Campos e Emílio
Barcelos, juizes, ~

O resultado Individual do pl'élio roi inteiramente favorável ao
Uni~o que se classificou n03 dois pr!meÚ'os ll,;;'ares com Diva que
anotou 11 e Glacy, com 10 pontos, v:Indo em seguida Maria, da
8ogipa, Adélia, do Gremío; MaTiza, da Sogipa: moi do Grêmio e
.Ana, da Sogipa, todas com 8 pontos, .

Também coletivamente o Nautico União foi o vencedor com 53
pontos, seguido pela SGglp,a, com 47 pontos, Petropole, 36 pontos,
Grêmio 36 pontos e Piratas, com 33 pontos.

• •
JUIDOS

1
l'II ()ONGRIJ:SSO FJ<:MININO

Na segnnda. quinzena. de janeiro
I pro xrmo, deverá realizar-se na cI-
dade de Santos, no Estado de São
Paulo, o setimo Campeonato Bra-
s í le l ro de Basket-ball Feminino
'I'ambem o Rio Grande do Sul R~
fará representar .naquele certame
,'om uma equipe que será Formada
em b rev es dias. Falta indicar o
1e,'UlCO q u e deverá treinar as at le.,
t~s a serem (·onvocadas. A direto-
ria da E'.G.B. estudará este as-
sunto -na sessão ext t'ao rd irrar-ia
que rea lizará hoje à noite. O de~
partamento tecnico da En t ldad e
propõe o prot. Valdir Echart, sen ,
do que e~te capacitado treinador
está Ine.lí na do a ace ltau a incum-
bencía, 'I'am bem se fala e-m Gerson
]~uhe e Luiz E. M. Moreira. Na ses-
sa o de Iogo ma ls à noite, este as-
S~tnto fICará resolvido em deflni-
t1\':o, sendo que é a.ssu nto ur-g ent e
P,Ol;< os treinamentos dever ãc pl'Ín~
crprar o quanto antes.

13 - DIZIMBRO - 19.54

Baskef-ballers requisifadas
para a' seleção feminina
Como noticiamos em primeira mão, em edi.ções da ~e~a-

na passada a diretoria da F. G .B., resolveu enviar no proxlDlo
mês de ja~eiro uma representação do nosso. ~stad~ ao Sétimo
Campeonato ·Brasileiro de BasketbaU Femmmo, a ter lugar
na cidade de Santos. Por unanimidade de votos foi escolhido
para treinador o capacitado técnico de basketball, Prof. Wal-
dyr Echart. Este acaba de tomar as primeiras prov.id,;nciaspa-
ra a formação da nossa seleção, convocando, prelimmarments
as seguintes atletas: ErizUda, Maria do Carmo e Maria ~e
Lourdes, do Grêmio Football Pôrto Alegrense; ~is~a~ Beatr.!!a-
nsa, Margot, Gesba, Helena e nse, da Sogipa; Rosa, SilVIa,
1\Ia.gda e Idltne, do Piratas; SelÍna, Erny, Ivone, Ceneida, Ive-
te e Georgina, do Internacional, e, ainda, Nora, do Inea.
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..........................CAMPEONATO __.. .._ ..__ . _=_ C.B.B .

". P A R T IDA O E B AS K E T B A/L.
.'(... (' -

....... -······TEAK1·'~··E·QUij:;E····························· 'TEAM - EQ'

Match N.O ~~::f~~~;:~/2~/~;~'"
..................l{,......••.............~ •••••.••......•....•••.••.••.•....•......•.••,.....-Hora

Partida N.o·

Coach
Técnico
Running ScJ5re .
Curso da cqqlagem

Team - (Quadro)

A Name of Player
Nome do atleta

Score of First Half Time
Contagem do 1.0 Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 2.° Meio Tempo
Score of Extra EeríodContagem do F~íodo Extra .

Sc-orekeeper Referee
Apontador I" Juiz

â:~;~~1~ta-74---- - -.., ~....~~f;fe Captaín
Capitão

Standard Marking; E players enter game for first time
Convenção atletas que entram na partida pela l,a vez

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

P 1 P 2' perscnal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

o free throw, two points
lance livre, dois pontos

D player disqualifield
atleta desqualificado

(J) free throw, one point
lance livre, um ponto

P 1 P2' •••. personal foul, one throw
falta pessoal, um lance

T technical foul
falta técnica



I C.B.B.

Match N.O
Partida N.?

'I'eam (Quadro)

Name of Player
Name do atleta

Number ]
ofplayer E
Número I
do atleta I

First Half Time
Primeiro Meio Tempo

Score I FõliiS
Contagem IFaltas

Team - (Quadro)

Name of Player
Nome do atleta

'N;bei\
of playerl E
Número I
do atleta

F1rst Fialf Time
Primeiro Meio Tempo

Score I Fouls
Contagem Faltas

;=======

,Referee
Juiz- .
Umpire
Fiscal

Standard MM".ki-rrg:
Convenção

players enter- ganrê"for first time
atletas que entram na partida pela l.a vez

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

P 1 P 2' , . , , , • .personal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

Q) free throw, two points
lance livre, dois pontos

T techníeal foul
falta técnica



r
CAMPEONATO __ ._ ..~.~.. ...•....~

)
I

C.B.B.

First Ralf Time
Primeiro Meio Tempo

Score
Contagem

Time out
Tempos debitadõs~'''--''--~--''-'-'''- •

...........'-~t:...!.? ~~..R T I D A D E B:'" S K E T S ~ L L (
TEAM - EQUr·PE···············································- LTEliiI··::·EQ5ipE······· ,.., r:•......=,.-

r-). ~ /} i. .
./ ~~::ree.- : ~.-.,.-.-L'Eiimrãc1ê-L ,

Umpire /! .
Fiscal - " -~.···;·Eri~idatdê····'······

Match N.o
Partida N.o

Date
Data

T'eam - (Quadr·o)

Sec-ond Half Time I Extra Períod Total
Segundo Meio Tempo Período Extra Score

I Fouls! Fouls Contagem
Faltas: F'altas final

Score of First Half Time
Contagem do 1.0 Meio Tempo
SCOl'eof Second Half Time
Contagem do 2.° Meío Tempo
Score of Extra Period
Contagem do Período Extra

Winning Team
Quadro vencedor- .,.....

Sc-orekeeper: Referee .I /.
~:~:~~:r ~~:ire =~~:.,:..~~..-~..........................Captain

'{lletrista - .---- --..-..-- Fiscal "'"",.....:':: --..---.~..--------.--.-------- ----. Capitão _ _." _ - .

~rKing: E players enter game for first time D player disqualifield
atletas que entram na partida pela l.a vez atleta desqualificado

X goal from field O free throw, missed (J) free throw, one poínt
cesta de campo lance livre perdido lance livre, um ponto

.P 1 P 2' personal foul, two throws P 1 P 2' .•.. personal foul, one throw
falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance

~ free throw, two points
lance livre, dois pontos

T technical foul
falta técnica



)
~ CAMPEONATO ~_.___ --'---"-~"':'

C.B.B.

D E BASKETBALL

Match N.oPartida N.o · · ...;

'I'earn - (

Name of Player
Nome do atleta

CaptamCapitão , _ _ .

CaptamCapitão _._-_ .•-~_._ .._-_.._.." _._."_ .

players enter game for first time
atletas que entram na partida pela l.a vez

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

P 1 P 2' •..•••. perscnal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

D player dísqualifield : Q'§ free throw, two points
atleta desqualificado lance livre, dois pontos

o f'ree throw, one poínt
lance livre, um ponto T technical foul

P 1 P" ..... personal foul, one throw falta técnica
~falta pessoal, um lance



---

~OENEIO IN'teIO
1955

EC'1'U· T1::;~-1<'1 i sabeth Cl ' 11 ,..}.•.. ~."".J.,_--'-_;::.o . .ll., oe, sa, (;reSla -
JO /L.I O! ) e

h'lareot, Esther, >liriam Ker-n , Beatriz •.
'5 12 fD ~.
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fOLHA DA TARDE - Ed;~ão Esportiva ·5- 13 - JUNHO - 1955

-OUARTA~FEIRA~O INITIUM DO CAMPEONATO FEMININO DE BASKET
Composição do carnet do certame - Dia 17 o rei-'

"'----- nicio na Divisão de Honra '
REINICIO NA DIVISÃO DE

HON~A
Como ja noticiamos, terá lugar

na próxima- quarta-feira" -na qua-
dra do Gremio Nautico União. à
rua QUintino Bocaiuva, o .Torneio Embora sob, protesto ',de diver-
Inicio do Campeonato Metropolt- sos esportistas ligados ao basket-
tano de Basket-Ball Feminino. O ball, o departamento tecnico da F.
departamento técnico da FGB já G.B., por determinação do presi-
elaborou o carnet do referido tor- dente da entidade, marcou o re~
neio, devendo o mesmo obedecer à inicio de eampeone.to metropolíta-
seguinte ordem de jogos: .no de r:-..sket-ball, categoria de

1.0 -c- ,União x Piratas; 2.0 - m- adultos, para o proxímo dia 17.
ternacional x Gremio ; 3. - So- A prmeíra rodada do segundo
gipa x-vencedor do 1.° jogo; 4.° ~ turno colocará frente a frente o
vencedor do 2.0 x vencedor do 3.°. Gremio e Petropole T. C ., sendo
Grande é a expectativa para a que o outro jogo será disputado

apresentação das cinco equipes pelos quadros do Internacional e
que intervirão no corrente ano no do Cruzeiro,
segundo campeonato feminino pa-
trocinado pela FGB. I COLOCAÇÃO NO CERTAME

I JUVENIL
CARNET DO CMIPEONATO

FEl\'IININO

Jé. I fo) elaborado o càrnet do
Campeonato Feminino de Basket-
ball, obedecendo o primeiro turno
a seguinte ordem: .

_ Tendo finalizado o Campeonato
de Basket-ball Juvenil, fornecemos
a colocação dos participantes> que
obedece à seguinte ordem:
1. - Campeão invicto: oruzeí-

1'0, com 18 pontos}. 2.0 - Více-cam-
peão: União, com 17 pontos; 3.°--
Sogipa, com 16 pontos; 4.~ - In-
ternacional e União, com 14 r><>n~
tos; tli.o - Gremio e Gaucho, com
12 pontos; 6,0 - Marcilio .Dias,
com 10 pontos; 7.0 - Juventude
Esportiva, com 9 pontos.

Ia. RODADA - Sogipa x Piratas
e Gremío x Internacional - na
quadra da Sogipa I

2a. RODADA - Gremio x União
e Internacional x Piratas - na
quadra do Internacional

3a, RODADA - Internacional ~
Sogipa e Piratas x União"':" na
qua.'va, do União ,

4a.,. RODADA - Pir;l:t;'as'x Gtemio
e União x Sogipa - na quadra
do União

5a. J{,ODADA - União x Interna-
cíonal e Sogipa x Gremio - n2\
quadra da Sogipa

Desde algum tempo os quadros femlnlnos que Inter virão no certame da cidade a ter inicio, na proxima
quarta-feira, vêm se preparando com esmero para o referido campeonato. Vemos, na presente foto, cin-
co integrantes do quadro tricolor que pretendem bri lhar no campeonato a se iniciar. Apàl'eeem, da dírel-,

ta para a esquerda: Wanda, Gilka, NoeJ?lY. Judite e Jurema. .

NOT-A OFICIAL DA F.G.B.

De acôrdo com entendimento
com o sr. Luiz Augusto Bastian de
Oal'valho, .diretor da Escola de Ar.
hítros, realízar-se-âo os exames
para juizes, ap(')l1tadores e crono-
rnetrístas.

BASKET FEMI'NINO Te'rá illí<·ro l10je o emrlJ.eonato
::J • - pltrto-;:tlt'g't"ense de ba.sket-ltnll

f;.llinino, esh'uulo Ju:u'~,ulos dois jog:os '!ue IJl'Onlci("ID se-r dos~ lli1Uitll
j..níeEeS~;tntes. No ln.·julejt"o n Sog:jpa enfrent:u'á o .'ive do Plratus .•

_estaufl0 as so~ilUtJHl"S;Ipontadas co:rno In'ová ve-js l-'("Dccdor3JIiJ. enquanto
que .lU) sf""guJlclo o G,"êUlio deverá eut'rentnr •• .,u:tdro do Jnterna-
eioJJ:tl. ~nnllu~ão de 195'1, estando indecisa a «-~ãtedra sóbre .•• resul .•
tado ilrste jôg'o, já tIne :l equipe tricolor ve-m Jnfl'ntoran4lo NeJlHlv~l-
~nente e ItO ·tor.ne~o luií"io perdeu n:í bar:ragenl, poi!O; que no TP"1DIJO
rt'"gulanlt"nt;n.· 1l01. ve f"Jnpalte. •

Os jogos se ue••II:M.rão na quad~a do G-l"ên.io~ no Estúdio otfJn-
pieo, deveJulo a IUtrtlda preUn)ina~' sel.' lnh ...··1;u1aitN 20.15 horas.

'.\.~' - ,

f Interessa.nte fase do jogo Gremio x Soglpa- durante uma' das parti-
.~ das da. temporada passada. Veremos estes quadros' novamente em
i ação na próxima quarta-feira na eaneha do G. N. União quando

. se efetuará o traclicional Torneio Inicio.
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PARTIDA DE BASKETBALL
L:... (~ C 'i'. ")." ;.;.... ...' ;> ")1 "1' e,
..•.L ,,) L, _~._I \~.t ..•..............................................................................................~, : \." 1. 1.\ ,1 1...•.... ,.; .

TEAM - EQUIPE - TEAM - EQUIPE
.e, __ J r 1 ,L" ,

Date ..~ J.../ (;_._L.>..J.....•_ .
Data

-~~::ree ...t..~ a~ t:..-..L ~tídaá~..4..-~·

Umpire ;,.A. / -t .4". t: ." • 'lFiscal , " '; ·EJüCiade..·' ·· ....,.
. ------ :=t~ - ." -

. Time out4 ~..::''J. -= - - -..-.
Tempos debítados

.....3.
Partida N.O
Match N.O ,

ri .f,,/i
···l-····\,···-··--···---------------t:c---·--~----_..._----.:..-------._----- ..•

Time
Hora

'I'eam (Quadr.o) . (' c:C.:, .)l._----_._--_._~~~-_._-------_._ ..._-------_ ...••.__ ._-------- ..-.'._------------

Number : First Half Time Second Half Time I' Extra Period I Total
l.! ~ of Player; t _ Prime~~ Meio. Tempo Segundo Meio Tempo Período Extra Seore
'J Número I Score I Fouls Score I Fouls! Score IFouls I Contagem

=============;=d=o=a:=t=le=t=a~!==~. Cont~gemFaltas Contagem Falias: ~em 'Faltas, final
l ; ".. - J p..l ,':t s.-/ ':} J j • . ~ \' 'i"~ " -"' .,. "._" ':-\ ~ , ,.<l " - - ;t.)

-- - t . , --- t ." .j '-~~~==~-=I-l~~·t=f2~=:~~I~~:q~a=~-
~~~~~co.c .. <. 1 _ .. _ _ .. -._ 1 1 1-- _.. 1... . 1 .. _ 1 > ' ..
Running' Score 1,.-11l1 ~tltjf6i X ,81 ·~1J.01;M I,ZI1311.4115IH;11711811~12012112212312412512612712812\)130I3113213313413513613713813914~J~I~:I~I~I~I::'I~~I~I~9I~
Curso da contagem 151152153154155156157158159160 161162163164165166167168169170 171172173174175176177178179180 1811821831841851861871881891901911921931941951961911981991100
'I'eam - (Quadr.o).,.~ .., ,.•., ,~ , c.;, ~~ .. ::., ..__.. .:\ __.. ~~~~:suàl,adb+----"--'----'-'-

---- ,
Numberj Fírst Half Time Second Half Time I Extra Period Total

Name of Player ofplayer
l

E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Período Extra Score
Nome do atleta 'Numero Score 1 Fouls Score I Fouls, Score IFouls Contagem

1 do atleta 1 Contagem . Faltas Contagem Faltasl Contagem Faltas final
,

i;:lr.;;.-~t;':;tm~.~m .....m~=:::-.:::~+-==:=.,=:~ -==- =
~~~~~c'O.1..C?$€ O.Q.M,.ltfl;.t(~§....... 1 - .. _ ---1 1 =1_ 1 1 _ 1 ";.
Running Score I '.»1 41 51 61 71 81 911°.111112113114115116117118119120 12112212312412512612712812913°13113213313413513613713813914°141142143144145146147148149150
Curso da contagem 51 52153154155'15615715~J~ 60 1611:'.:163164165166167J~8169170 17117217317~J75176177178179180 18~18'21831841851861871881891°°1911921931941951961971981991100

~~~~g~fmF~~\.~~~e~i~~mpo 1t .. ·····",(:··',.,; .. ··'i..··J.·..:·····:·:..···);.;~ Final score.: .'.12:. "A ••••• :.~ •••••• / •••••••••• ~ •• ~ •••• : •••••••• ~ •• ! ••L .
~co~e of S~co~~ ~a~f ?ime '7.::..t.......L...L ..2...~..~..L..: .. " i Contagem Final:s .
on agem o. e10 empo Winning Team .' i: '\ \ , __\ .
Score of Extra Period c.<..•....•..•..•...•••••••••......•..••......••....••..••••••....•••••..•.
Contagem do Período Extra --.....................................................I Quadro vencedor' -

Scorekeeper ,'~. Referee ~ 4. / .;' Captain fi.f ")" J . . I!/,,' f .~.,,..:;3
Apontador ..1;;;••. -- .. ~ •• ~ •. , •.• ! :~,......Juiz ···············~;·~·~··1-.._ ·..·..·..· ·-- ···..· Capitão ··..·..,···..·..,..·t······I··..··..·····..·..····..~..···..·,··· .
â:~ne~~~1:fsta -:-.h~·.;...--Tr : "'--..J.~,..:~~;~ i~~~fe ·lLb,iA~-;#Y-;··:~,..··..•··,;··~:Z!.d':~~~1~~~..· · --~~_·..·d:.. _..~..~ {.~ 1·~ ,

Standard Markmge E players ent€lr~.nne for first tini~ ••.D playér d1StJ:'í':laliJitirld .~ free throw, two points
Convenção '. atletas que entram na partida peÍa l.a vez --. 'atleta desqualífícado lance livre, dois pontos

X goal from field O free throw, missed C/) 1ree throw, one poínt
cesta de campo lance livre perdido lance livre, um ponto T technícal foul

p 1 P 2' ..••••• personal foul, two throws P 1 P2' .... personal foul, one throw falta técnica
falta pessoal, 2 lances . falta pessoal, um lance
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c :r !ARTIDA DE BASKETBALL
...................................~..I..L ~~'. .r~ ........• ~: ~~~........• ~ ..•~......•........••.......................

TEAM - EQUIPE

Match N,0
Partida N.e

-I
···r·····..

Date :~~L..lQ.._.__j~:J=_._ _ _ : .
Data

Referee
Juiz

)' • J {
......· · ·..·..·······..·..··..·T·..·..··· Entida.-de-..· ·

Te-am - (Quadro)

Time

H~a "

Umpire
Fiscal

Time out 'I
______ Tempos debitadels ···..· ··-·-..·-· --·--- ·- ----

Li Name of Player
r:) Nome do atleta

, ,,",S""'RALL NOS JOGOS -AR'RTOS. - _O '0'''0 '0 Jnternaeíonal, terceiro '0100"'0no ,.P."••••~~
_ _ .._.~.._._ __ _..__ _.~,._._ _ Dato de basketball dos JOf:;, t.~~~~'::mf:.m~~:~:~:I~~ ~re\'B!f~,~v~'~'\a;:i~g:~:l~~'Nilza, Georgfna, SCh~ __...•....__

, • j\} ~ --- "f -r - ..
• :::.:~_.~ __~ !_.__A. --------------I'--.!------._.------ ---------=~- -~-~-_.. -.-. -- ---------- .-.." __2';.. -- - o_o - ------ -- ------ -.- -_ ••• =.~-~-:------ -~-,-------=4:-- ---=-.. ------~------------ --------:~::::-~:. ~

- -----.._----_.------------------,-------------------------------_. __ ----

® free throw, two poínts
lance lívre.cdois pontos

Standard Markingf l~ers enter game for firs rme
Convenção ) atletas que entram na partida pela l.a vez

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

F' 1 P 2' .•••••• perscnal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

throw -
T technícal foul

falta técnica



..................CAMPEONATO _.. . .

Second Half Time I Extra Períod Total
Name of Player Primeiro Meio Tempo I Segundo Meio Tempo Período Extra Score
Nome do atleta Score 1 Fouls Score I Foulsl Score -/ Fouls Contagem

_ ' ~!~~._ Faltas _ Oontagem Faltasl Contagem Falt~ final _

~·~_~:~~~~~j~~~~!-i~~~=*-~~~~~~i=.~-::~~t
-_ '..._._j~:_,_. .......___--------- ____~--~--: r-r-r-r- •.. ~l~

===~=='-====:=::=-:=:f=:·······~:lf~~~-,···~··:·:~.·=:~::·r=f§§=.
~~~~~co., .• 1...1_.._.;.,.' ::-:\ ,..~.-.,..-..•--------.1.. ----- -- -- - -.. ------- --.-- 1 -----I .---- .. - ------------ -....... 1.. - _ . ...1 _.. - -1- 1

111 i-t ~ A;;t1'1 .llt 1~1I1Wi'1J.j)i!11311411511611'7118119120 121122123124125~8129130I311321331341351361371381391401411421431441451461471481491 50
______ ---: --i.1_51.!..15-!.21_53.!-5..;!41...,55?-15-!61.,..57J.-!_581 ;9160 161162163164165166167168169170 171172173174175176177178179180 181182183184185186187188189190 1911921931941951961971981991100

Scor~ of First ~aMlf.TimTe. _ :.._.. . •..__:!/.._., ._ :.II Final SCOl'e 1~ ;{ SI, ' , .
~~~::g:;s~:o~~ H:t: Ti::PO / i< I J ,) Contagem Finãr············f·······-·c =..- .

3;;;:~CEi~~;i~g::7:.o_~.:~~~:::'y-.1 ::;:~gv!::';~,·······-,)""···'··~-0·- -.

Match N.O
Partida N.o

;

Scorekeeper Referee *' Captain

~~on~ador I I i ~~Zpire ~ •••.•......__ - ·.~l~·~~~~~~.~;;.~:;~._·~~rc(:)i:l.i;t!t-a~:oc:~neo~~1::~ta-t···_--~..__~ - u •••• _•••• •__•• -. Fis ~al : ~.......... - - J ! --.- ..- -.-.---- - - .

Standard Markingí E lafyers enter game for firs ime - D IiJ6er dísqualifield
Convenção J atletas que entram na partida pela l.a vez atleta desqualificad

X goal from field O free throw, míssed (lJ free throw, one poi t
cesta de campo lance livre perdido lance livre, um pont

P 1 P 2' personal foul, two throws P 1 P2' ...• personal foul, o throw -
falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lancê

~ free throw, two poínts
lance livre,.dois pontos

T technícal foul
falta técnica



•
FOLHA DA TARDE - Edição Esport;v~ A n -

o qua.dro feminino ele basil:et-ball da Sogipa que na. noite de sábado levantou de maneira categórica o
titule lU: eampeâe do Torneio Inicio, abatendo com superioridade visivel os teams do Piratas e do Inter-
na.cional. Aparecem da esquerda para a direita (de pé), Elio·.abeth,Cloé, 11m e Gesba, ajoelbadas, l\'lar-

cot, Esther, Mirian e Bea.triz.
____ . 1-BA,SKET

,~ -----------

lorida X Juventude e Cruzeiro x Petrople
dois jogos de hoje pela divisão de honra

--"~--- A Sogipa obteve o titulo máximo no Torneio Feminino -----
I A Federação Gaucha de Basket- passaõo, sob o patrocínio da F. monstraram mais conjunto do que

ibatl dará andamento hoje ao G. B., o tradicional Torneio-Ini- adversários. Fiz.eram forte reação
Campeonato de Honra, com a cío de basket-ball Feminino. Re- que surtiu efeito. ,O quadro trico-
W-QgI'.iNI1açâode dois [ogos, Na gular publico compareceu à quadra 101' chegou mesmo a impressionar.
quadra da Praça Florida, o con- da SOgipa para apreciar os jogos Passaram a dominar amplarnen-

<-j"mço locatário receberá a visita entre os cinco quadros inscritos. te e chegaram a empatar. No fi-
da Juventude EsP<lrtlva. Como de Graças à atuação coreta do dire- 1l1a1, v€l'i-ficou-se outro empate,
oostttme, a partida preliminar_de- I,Wl~--\l~f'i'c~n~I~'"'••.o•..••J~ru;~é~E~n.,l~i~lIP.=:e=TAr~õa"'u~'~o~~~.a.......,~~I;III-.I.•.•P.'w.I.u.:;:--~t..J~;..p•••
'Verá se iniciar às 20 horas e a a noitâda ..seiniciou pon ua men , remesso de lance livre Jlvone, '0
pa.l·tlda principal -15 minutos apó6 tendo-se realizado ao princípio o Internacional, conseguiu concreti-
6 término da prjmeíra , desfile das atletas participantes :001' 2 contra 1 de Gi1oo, do Gl'ê-

No outro jogo da rodada deve- e ° costumeiro ato cívico, quando mio. Desta forma, venceu o qua-
1'00 se defrontar os nves do Cru- -as atletas entoaram o Hino Pá- 1'0 internacíonalista 1>Õl' 14 x 13.
zeim e do Petrópole , Até a hora trio. A terceira partida da série foi
em 'que estávamos redigindo a A seguir, começarem os jogos disputada pelos quadros da Sogi-
presente não havíamos receoído a conforme indicava o carnet. O pa e do Piratas. A Sogipa, d~-
nota oficial da F.G ..B. referente primeiro jõgo da noite, no qual se monsbrando um preparo mais
Q esta partida, sendo por êste mo- defrontaram O-S quadros do Pit'a- perfeito, venceu com superíorída-
ttvo impossível indicar a quadra. tas e do união, não chegou a a- dade flagrante, No prímeíro tem-
do jôgo. bem como as autoridades gra;iar, já que os dois quadros po por 5 x 2 e no finaL por 12 x
paI'!!. os jogos da rodada. atuaram com nervosismo, Tam- 3.

OOm ficou provado que fal'ta para Depois de 10 minutos de descan-
os dois quadros mais preparo tec- 80 regulamentar, písaram a qua-
níeo. No entanto, é muito com- dra os conjuntos da SOgipa e do
preensi'ielo i raco padrão de jÔgo In te r nacional, respectivamente,
apresentado, visto se tratar de campeão e více-eempeão da tem-
p r i n c i p iantes, especi-almente o porada passada. A representação
T íão, que veio estrelar sua equí- sogipana, demonstrando melh~r
pe. O Piratas, por seu turno, já entendimento tanto na defesa co-
disputou no certame do ano pas- mo no ataque, venceu relativa-
sano. mas atualmente diversos mente ;ãcÍl. O primeiro tempo
elemcn.os novos militam no qua- findou com a vitória parcial das
dro treinado por José Domingues, cestinhas alvi-negras por '" x 1

e no final por 12 x-5.
Os dois quadros atuaram e mar-

cararn conforme segue:

SOGIPA C.\MPK\ DO IN'íCIO
FEMININO

SOGIPA - Mal'got (2). Beatriz
(3), Ilza (1), 01<lé (2) e Gesha
(4) .

IN'I'ElRJNACílOiNAL - l'iete (2).
Georgina (1), Erezilda (1), Patro-
cinia, Ivone e Selma (1).

'ConfQnn ha via sido programado,
realizou-se na noite de sábado

o primeiro tempo dêste encon-
tro .mdou sem abertura de conta-
gem. o que vem demonstrar o f.ra-
co desempenho dos dois quadros
degladiante~. No final do tempo

! regutamentar, verificou-se outro
empate: 4 x 4. Conforme determi-
nava o regulamento, se fez neces-
sário executar três lances livres
por uma d-;Lrminada atleta de
cada quadro. Edith, do Piratas,
concret.zou dois arremessos con-
,tra apenas um de Diva, do União .
SOb gran.íe expectativa se de-

frontaram na segunda partida da
noite os conjuntos do Internacio-
nal e do Grêmio. O primeiro tem-
po pertenceu quase que exclusiva-
mente ao Internacional, findando
com a vitória parcial dJo team
colorado po.r 8 x 1. Nó segundo
tempo, aos cestinhas trtcolores de-

TRt.S GAUCHOS NA ~EÇÃO
NACION1\L

Chegou ao nosso conhecimento
qUe a' Confederação Brasileira dos
Desportos universitários convocou
para os treinos do selecionado
unísersitámo, pela prímeíra vez,
três cestinhas gauchos. Trata-se
de Cleomar, do jnternacíonal. Ca-
nal, do Grêmio e Tu-tu, do União.

27 - JUNHO - 1955

Na respectiva &rdem de classiftcacão aparecem Os qúadrós dq lu-
tN'nacional, Piratas,' Gremio e União, que intervieram no Torneio
6nicio jo'eminirnJlevado a efeito na quadra da Sogipa, na noite de
/sábado paSl>ado.C_forme a a.presentação dos cinco eoneurrentes no
I ~neio iDa1lg'ltl'aldo campeonato a. se ioieiar, o __ promete um

desenl'Olarbastante ~uilitwado.

05 treinos da seleção naeíonal, I' devendo a equipe bl'aSileira intlll'-
conforme consta, deverão sei' le- vir 11{) 08l1npeonato Miundial 00s
vados a efeito no próximo mês de E&portes Universi!l;ã,rio;sno mês de
[ult,o, na Gaipital da Repu~li<:a. .agôsW, a se reeJí:m.rna. DlpaINlba.
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AS CESTINHAS -DO UNIAO
-QUEREM MAIS GLORI'AS!

Escreve ALBER':(O -MATTIS
~ •• p. l11'-:i~ a f ôr-tu s quer o Gt'ê-I HO~ aprf'!õ:-+'"nia8se à ci t n do n I l e l a.,

Jl'ÜO l\""·ll:dt·;) l'rd:~o! PI'nl'tt}lHlentt=' (ü-mos" a t eurl idos e
::::\'-:-l"(l 41fl\ida a í g um a . pste- " () clE?-- I'O])} (1f"~~nlharat:o Di va Santiago a-

Sfl'jí' fl~1 -eí r-.« .u-t a EI' ô o g r a nd e nú - t (,InfIeu a. repor t ag e m em seus p r o -

Int>:l"O fi aS~f\('i:-tt'lus do cluhe que pô,,:Lh.,1S.
110 I)ni\.in;o ano lH"t"tende r-om e ruo- J'ntrí a lme nt e. pe rg un ta ru o ;) df'~-
ra.r S,...U ~dJ" an l ver sa r lo de funda- Iur-a.da. g-i na s ia ua 00 Lns r í t u t o de
~'l.() j,:üu(·a.·:,o o n d •... f['E:'(J,ue-nta o o ua r-.

Nt n c ue m <1•....c-on h e ce os ret t os \0 ano, hit q u a n t o t em po se vinha
Dll:>ll1f...,,·.I -,-~i ...•• do~ atletas unionistas d edf c-a.ndo ao La sk et c bn ll.
n()~ (li n:'n~os setores do e::::pot'te ·'C'Ollh,(,.c.i a pl':.t I ica r lud iv id ua l-.
3gll~'lj ;.'1.', :-\1) e n í a.n l o, t.am b em OR m en t e a q u í .lIQ T'n iã o no ano nas-
,e !\tJrt;>~ t.en'f'~lre~ vem sendo pra- saõ o, po is oehrl~ q u e vi .log'ar
tl,';{rltIS ,'nln ptnusjaS1110 pelos a.t Ie- ha sk e t. me e n t u s ia s m e l 1H)1' eat e
't a e da. H lia Q ul rt t í no 1:) O caí uva ...•.~s- e8pdJ'j e". t-es no n de-u -n oe.
810\ ~,l)r t-''i...f''J1l1)10,o esporte da ces- ",,]' ê si.e St-'U f'~p-orle p red tl e t o ?"
ta, rlt~ ;il:;1I'TIR ,31108 para cá, e s r á "::\';':10 - re p lic-ou a e n t r-ev í s ta.d a
sepl11.) Lnc-r-vru e n Lad o pela diretoria - meu es no r t e p re d ll e t o E' a 1'Iê'.•
u nIo u is r a . ():-.I f'sforços dos du-et c- t€l,,;Ao ae gui n do após o lw..s.Jtet-ball
rp~ fI~.) J,"or:·nn e n) v ã o. Ao c-on t rá- e vol e v",
c1 oh.-o ckt'f-OHll do Un iãoé d e prl "Urna Vf'Z q u= a s s is í i u ao ('3111-
rn ei r.a n!lalillade, sendo que se en- peon t o fio a no pa~~afio, q ua í s s s
{'(dlt:, {(i:'q,u1nndo de igual pa.ra i- I:I!!--l\!lhas que m s is lhe a-gT a <:1 a-
g ua.I ('('01 o s pr-írnet ros quadros d ra m""
ca ní r a l. F'a ra ineentivar ainda ma í s "~'~ntl'p. t ..d a s a s 1tt1eias:- o u e <'0-
o ~4:P-II·i''-;:lnlt-" espor-te va n k e, €" a I n h er-l , gO:;;fp,i de Geor-g-ln a E" I,,~;e,
dÜ';:>,/,ü!'ia en t".o p r es í dí da, pelo dfdi- (1~ 1~"!ei'JlaL'Jonal e Mu t-g-o t na 80-
~9dv e"-'-'P"H'li::ilaP'ed r o Sirang'elo ma ;;Ipa.
dou !·(lHF'i;..r.uit, lnãginifica .qu adra, ('i j)espf't1.i!1.do-no~ da.~apit,ã .elo ,qua-
rnen r.rrtu, {.rantanào a m esma com dr-o t ernrmno do Un i à o.. a inda 11H1a-
a nUtb lH'rf('ila iluminação elas q"11<?ga mo s : "Que ~cha ~o q ua d ro ~o,l)
ex.1!--=-l'~1'1lna ('apilaL Lgua.Irn e n t e. de- se u corna nde. Devera fa~el' lJu3 fl~
s~jaHiio d a t' a Porto Ale0'Te o prirne gu ra ?"
ro gin;l..!-:iu ilf\- na.sketball. a atual . "~a~~E>n1{)S tudo para h o n ra r as
dire-t"ria inl,'ion as obras do Pa~ j nl:.],';(j,~~ .do nrrss o cl.,ul;p •. p<tl,<!ue
Ia r-Io do s l';snortes da. rua Quinti- I~H!JS ~·ll?:"I~:'Sq us r o, GI"t:?nl.~O .~!I!l!-
no t31" a l uv n s.en do que já for-am Ih'O 1Isl:io., c-o,Hel,-!1u t-lllu.':;iatit!-

,..--lllllc;ali(1p RS; prilnt'il'as estacas. ,l~ I.;umehte Dí va ?'anuag-o.
llã" SI)HH'nte o b a s k e t= ba l I m a sc u Il
]p", Vt'>lf\ Sdld-o a no í a do pela direfo-
ri.:). ri" Vnif\u, :ran'lbénl O ba ske t=-
ba I! ft'H\Ínino r ....eebe O apoio mo-
r-a I f!, m a Lerí a l do clube u nto u ls t a,
Já no a no passado quando }1'oil, ela,
"la 1'.1" (..•..pnrli va patrocinou os pr i-
m cí r« .., .J(t~:f)S; F'e ml no s, o União
ftv..; -f;.P r'o:j.-tl'psen lar, entre ou t ros,
('UUI 1I1na eu utp e de ba s k e t ba ll. Icm-
1'0,',,; ~'1::---l •.'j~i'ado enl ü lti mo l u ga.r,
li?:. •., fqi isto m ot í vo de de sa n l-
],'01), .\) l:'Jll; ra ri o, a partir q.q.lle,l.:~
JjLgft~. fll\?l':':~~ atle-tas do Llniú o
s e P-'!, ",1"'!l1 I?-ntusia~n1adal' aos
tt'.pjrt4,~ n,,",~.....-,e spo rt e, se ndo qu e C)

int ers s ~"'- f·l'í'''::'E't.! de tal rorma q u e
a dil'!"'lt>r1~' r eso lve u pa r tf cl pa r do
{'oll.l(lrl.!:,.'1I fi", 1,.'iilade, a t er inicio
BO· p~'d::illlU rne s.

Pa ri f't' •. l:p,,!,l' mats de p e rí o a s

cf'f>tiqll;l~ lwn.lnmins do cel'tamee
p9'''1 i,,(t. ;"I-UU' nossos Iett.orea a
r-es p el í o di--i",'irnn-uos à q'u ad ra ao
Lrut ã •• Ti H 111 rlCl-!-; dias de trei no da
f,'-"cu:n I P{>(~"1<1:-1, quand entralt1í.:;;
em ('\~nt"t{) ôil'f.>to 00»1 o tre lna dor
e s u-. -, fINli'-8das pupi la s.

Ji:tllr:·\h'~·Jlno!': m-Imetrameu to -o
te,·ní.'o \"''';Jh1vr f~cl~ardt: "Co m o vai
a eqlli1l0. pl'(t'ft>~so],'? J{I est á afiada
Pê:!t';i. 0(':. n'l''''Qnato''?inlcianl0s, ]...:'U
tawr>n.u' va: T,,·()g'l'f'dindo . .A1L;~::!.e s

f 1."õH ru o t ;.. :",:! trre-t to COTII -o intf'l'f's-
s.~?' fl'h' ~.t;~ [;i7. I'le--ntlr aqui no Unj,~o,
]tf';S['-' :-> ',.t!' ". l'ê'spondeu o en tr e vfs-
{ll.-fL )jI~.·!T,,-:nvpmo~ a conv ersa e
iltaganl't~~: "I)~ que forma se lar.
SI_~f1lir f'~~" \HtE'T'0Hse?"

<OOr~. r"-,, pouco tempo atr-ás, a-
pf'n;l~ ('j""'1 aU""la!'( ('0111IHlnh;:!.11l o

qU8d:'Q. 1'-'I:lP, 14 atletas vem t r-e-i,
uau do i ~I-'j'l'f,l-plíente, sendo que a
1l1:liori·... f1t'lH:i aproveitando be ru

os .e n s t na nre n t o s que venho mi n i s-
tl'~l 11([1) t.'.<.t u l {-,lo!-<an1e-nte. O prog re s-
80 ee f~iZ s e nl ir Ie n ta me n t e. r'nU10
já ·fd;-':Mi. j:"l que a ma.lorla iniciou
(>~!u. r,l'nti,':~ dosndorti va faz pOUVO
t~lt'n\J ])t'f;!a ror ma, vejo-me 0-
hrig'",,~ln a e-ns ina.r os p ri m ord ios
({o lli-\:-:ikf-"Y('11', o h ri g a n.do as a lt e t a s
a Ca7.f'T'CH1rn u í t os exercicios í nrf I-
vtd ue le", '

"F; ':', 'tU;:> t em aprox:Ímadarnenl.e
a í od a ltlll 1n.0-:;:-a disposição aip o-
ir~L:io (to (:f>,'t ,•..nre, q ua.is são as es-
pf'T:nl,("~~ no T€>ferido camp eo na to ?"
iUfl'::le.f\lllnF,

·•..Alllf',~ f\f'I mais nada. inte1'E:"ssa
jOf'f'e-l1WI\ ~Rr O b a s lce tb a Ll femi nino-
r~p1i.t'Vll n p1"Of(.>8~O:i.' 'Walir. H]11, e.m
Sf't!., urlf1v ] ue::11·., t r aba.Iha.r emo s pa-
r-a o u- o 'Trnl ã o se apresente COl1-
dig:'f~~~HI"'tHe junto às d erna.Is con-
c-on'Anle::"'( do cer-tame citadino".

l~nfj1iHl!tn })ale_st~'3.:amos com ,o
ir-P] ",,,]Ol' d ox _l'rUaafOs de bas.íce t-
ba II do t'" i:'lo, as 14 atletas pre-
se.n r P:'l an tre-i ao se exerc:i tayanl
na, ('p;·dô:.t, -de la.nc'e-li vre e no ba-
te- }I •• j:~, A Hl'f>cial1l0S diversas jog'a-
da.:q d<-'lx éll:pi:ts e indag'amos: HN?io
teHi. a t~'Hjn \'a1or que se destaQue~"

A estti-' p'el'g;unta o profes:,ol' fu!'·
t...,u-sc- a jlOB rspondel', aflrn'l.ando
t-ã o sn11'\""~"n1e Que a' maioria vem
pl'l)m~; t>1ldn l'~zoa.velnlente" ~1:as~
1ft)::-=;<ll!f>- ('()l!lI""C'lamos as quaJlàa.~ps
eX<'t.>:p(·JolI:-l.is fia a.tleta Diva, Sanlia-
,so, pprtiI,nos ao prof:essor !lal'a. que

DIVA, Sulamita, Helena. Dínâ, Nadir, Carmem, Rose mary. Glacy. Sonia. Zo1ma. :lli
Lízta, eis as 14 atletas unionistas que vem se suõme tendo a treinos regulares e int

campeonato todas desejam estar em plena forma física

1-.

I C>o

J

•

,\ ATLÉTA J)iva Santiago, uma
aa.s mais promiss~as cestinhas d~
Porto 1\.legre. Na .nat.ação a simpa-
tica g,nasiana do Institulo de Edu-
caciio tem colhido magnificos tri-
lm-fos para -seu clube. No campeo-
nato de basketball, à ter inicio no ,
mes de a-gosto, Diva promete fazer

sucesso
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[. o Gremio
(Continuação tlj\ ultima 'pagina)

SEN8ACIONALIZOU O
- GRE-NAL

Grande foi. o entusiasmo para
o esperado Gre-Nal. As compo-
nentes do Internacional foram
aecebídas entusiasticamente; no .
início do encontro, pela nume-
rosa' torcida que se tez presente
.na quadra fricolor. Ante;; do
início do prélío, depois que foi
escolhído, de comum acôrdo, co-
rno árbItro José Antonio cesar,
em virtude da ímpugnação do
juiz tedo Nei$s, por parte do In-
ternacional; depois que a capítã
do quadro colorado Iançou em
aumuja o protesto contra a mu-
dança irregular do local do jo-
go, tiveram ínícío as ações sob
visível nervosismo. As 10 atle-
tas em eancha, dominadas com-
pletamente pelos nervos, apre-
sentaram um jogo modesto. As-
slm mesmo, até os momentos fi-
nais do prélío, o team da rua
fSllveil'o dominava as ações na
maíoría do tempo, tendo desta
:forma mesmo comandado o mar-
cador ·até f.altarem 2 minutos
'Para o final dos 40 minutos re-
gulamentares. O primeiro, quar-
to' findou com a vitória .parcral
do Internacional por 3 a O; o
segundo quarto acusou o escore
de 6 a 4, ainda favorecendo o In-
ternacional, o terceiro quarto
chegou ao término acusando o
<marcador 9.•a 4.

venceu • • ia
Daí em diante, tez-se notar l.f-

IDa forte reação do conjunto là~
catário, que, animado pela nu-
merosa torcida, passou a comrc-
lar melhor, "princípalmenta atu-
ando com mais calma. Qqando
faltavam justamente 2 minutos
e 20 segundos, vencendo o Inter-
nacional por 11 a 9, a atleta Van-
da, do Gremio, é favorecida com
dois lances-livres. Impressionan-
te foi o comportamento desta at-
leta, que consegue concretizar os
dois llijtces, empatando o jogo.
t-<os5 minutos de prorrogação, o
Gremio arranca na frente 12 x
11; mas, em seguida, Georgina
consegue uma cesta espetacular.
colocando em vantagem o conjun-
to colorado 12 x 13; a seguir um
lance-livre" consignado por Ivete,
14 x 12 pró Internacional. A es-
ta altura f/)i enorme o entusias-
mo; uma cestinha tríeolor mais
uma vez é favorecida com um
lance-livre, que é consignado 13
x 14, ainda para o Internacional;
faltam poucos segundos quando
Maria de Lourdes recebe um bom
passe de uma companheira e, num
lance feliz, decide a partida a-
favor do Gremio: 15 x 14.
. Protestos e mais protestos con-
tra a atuação dos árbitros, prin-
cipalmente contra Díonísío Arau-
jo constatou-se no final do sen-
sacional jogo. Mas, conformados,
os vencidos; e tranquítos os vito-
riosos, 1entamente todos se retí- ,
raram do local de mais um Gre-
Nal, desta feita' do de basket-ball
feminino.

L GiJ:It'a,-00 Grêmio, ameaça. a cesta colorada" no Gre-Na! _de ontem,. que '?i vencido- pelas idcolares.
Selma do Internacional tenta obstar o arremesso, enquanto, mais atraso aguardando o desfecho

I da jC?gada, 'está N'oemi, tambéW dos tricolores. (Fotos de Raimundo Oliveira)

Na preliminar a Sogipa venceu facilmenle o Piratas -per 34 x 13
Perante um bom público, que

não respeitou nem mesmo o ín-
tenso frio reinante, apresenta-
ram-se. na quadra do Grêmio, na
primeira partida da noite de on-
tem, os quadros da Sogipa e do
Piratas. O quadro sogípano de-:
monstrando um preparo bem
mais aprimorado, não teve difi-
culdade em vencer o prélio. Já
o primeiro half-time registrava o
dilatado escore de 22 a 2. Ape-
sar de uma pequena reação do
conjunto do Piratas, no segun-
do período do encontro. as ces-
tin,has da av, Alberto Bins con-

seguiram, no final, levar a me-
lhor por 34 a 13. lfupressionou
bem o team da Sogipa, tendo'
mesmo demonstrado um padrão

.. de jogo bem mais seguro do que
no ano passado. Principalmente
a atleta Magda demonstrou boa
técnica e desembaraço. 19ual-'
mente as irmãs. Margot e Bea-
triz Ritter, realizaram um boa
partida, seguidas por Gesh, Ilza,
Gi&ela e Cloé. No team do Píra-
.tas, impressionou favoràvelmen-
te a atleta Rosa.
Os dois quadros alinharam e

marcaram .conforme segue: 80-

gipa - Margot (10), Baêríz, Ilza,
Gesha (14), Oloé (2) I Gisela (2)
e Magda (6). Piratas: Idithe (6),
Adelina, Lira (4), lWsa (3). EIsa
e 'Marlene.

(Continua na 2.a página)

; , .. -, -- -- ..
FLAGRANTES DO GRE-NAL FEMININO DE BA8KET - Ao a.lto:
um móvime.ntado episódio do cotejo preliminar do Gre-nat feminino
de basket, ontem realizado no Está.tW> OlíUlpico. Nesse cotejo Iní-
cjal da, noitada foram protagonist.a6 os "fives" da Sog'ipa e do Píra- ,
tas. No lance, participam, da esquerda para a direita: Margot, Lin.
ldith, D:r.a e Gesha . Ao centro: .as componentes da equipe do Jln--
ternaeãonal Ifiante Íla .sede da, Sogipa, onde, pela primeira nota ofi-
cial da, FGB, seria. disputado o Gre-naí; As moças eoloradas alega-
ram que não fOl'am cientiOcadas por' escrito da transferência de
looa.l. Em baixo: lvette, capitã da equipe do Internacional lança
em sümula o protesto de seu clube contra a transferência illjustifi~
cada, de local. o. Grêmio ganhou o Gre-nal por 15 x 14, depois de I

.um emp\\te de 11 x 111110 t~mpo regulamentar.
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EXPRESSIVA VITORIA DO UNIÃO SOBRE
O GREMIO NO FEMININO DE BASKET
Classificação das "cestinhas" - A So gipa laureou-se no Inítium Infantil

deslocamentos. Tambêm Carmen,'
do quadro vencedor, agradou pela
oportuna colocação para concluir.
AS demais. como Dína, SUlamita
e Rosa, foram regulares.

"M~íflca e eJq)ressiva foi a vi-
tória da equipe feminina -do Grê-
mio Náubco Uniãc. abatendo na
noite de sexta-feira o quadro do
Grêmio Foot-ball Pôrtd AJegren-
se, favorito do referido encontro.
Ainda maís cresceu o sígnífieado

-da vitória, já que o conjunto do
clube náutico estreou em certa,mes
desta natureza. DCSde os momen-
tos iniciais, fez-se notar 'um me-
lhOr contrõie das atletas do Uni?'
que donünaram a lnaiol'ia {ia{; a-
- t;ada.mente ag-rach:ni.mui-

to a vefoetdade com: que atuavam
as cinco íritegrantes do team u-
rríonista, pois foi na realidade o
quadro que conseguiu levar a efei-
Jto . di>\msos contra-ateques t"Jem
sucedidos. individualmente, a
capitã do team 'do União, {i\ mali-
cios-a c rápi-da Diva. foi sem favor
algum, a que mais impr~ssi'orrou e
a.gTadou o grande publico' que

o quadro do- Grêmio não agl'a-
dou, particularmente porque não
conseguiu se mo-vimentar com
mais dssebaraços . Outrossim, por-
que a maioria das suas- integran-
tes não conseguem se deslocar c'om
mais facilidade. Assim mesmo, a-
gradaram em parte as atletas 10-
landa, que é a mais rá-pida do
conjunto, Gilca e Noêmia, bflm
exercitadas no lance-livre. As de-
mais, Maria de Lourdes. vanda e
Lígia, ioram apenas regulares.

I\. movimentação do marca-dor
foi esfa:

I

" Pró Uuiã-o: !?xO, 4x-Q, 4-xl, 01<2,
6x2---Sx4 (final'--do 1.0 quanto) , 6x5,
8l6, sxa. lÔx6 (final 'do 2.° quarto).

compareceu à quadra asfaltada da l1X6, 11:<'7, 13X'1, 13x8, 141<8- 14xl0
tua Silyeil'o./ Foi. sem duvida al-\final do 3.° qual·to), 14x12 , 15x12,
guma, esta caoacitaüa cestinha a 17l!C12, 19x12. 21x12, 2Ilx13, 2Ilx15
Iôrçà motriz do quadro que no fi- .2"3X15e 2Sx17.
nal se. sagrou vencedor da peleja. . Atuaram como juizes com atua-
A manetra de controlar a' bo-la cão regular, Dion:í.síoAraujo e Re-
e mesmo de armar as jogadas por nato Brenol de Andra.de
parte da va10m5a cestinha é se- . I
me1hante io. de nossos melhores CLAS.srFICAç.'iO DAS
cestobolistns. Igna.)mente, a atle- CES1'Il'I.'H.4.S
ta Ieda. do team do Uniã.o, tm- - . \
\P'l"cssionou péla agresstvídade e .Ag:Jós a conclusão da segunda

• rod3da do Ca-mpeonato Feminino
e ~a.sket-baU. a classificação das

cestinhas é a seguinte:
r

14!1." lugar: Gesha, da o,Sogipa
, pontos;
2.&lU!l'ar':DiI"R, do :g'nião - 11

pontos~- •
3.° lugar: Margot, da Sogipa - 10

pontos:
4.° lugar: Noemi, do -Grêmi-o e.

Oarrnen, do União - 8 pon-tos: . _ I~' ~ --,r~~
5.° lugar: Vanda, do Grêmio - 7 NOTA OFICIAl, DA F.G.B. ,;

~~; . . t
6."- lJ.tgar: Magda, da Sog1pa, Jldi- Tendo o E,\l.porte-Clube Interoa~

t,he. do Piratas e -G~lça do cíonal àpreseritado um protesto:
Grêmio - 6 pontos; , com referência à trans.erência do

7.° lugar: Georgina e Ivone do local para a realização da l.a 1'0-
Internacional - 5 pontos: dada do oampeonato Feminino, a

8.° lugar: Lyra, do. Piratas. Ma- presldêncla resolveu: '
ria de Lourdes e Lígia, <Do
Grêmio - 4' pontos;

9.° J..u,gar: Rosa, do Piratas e To-
Ianda, do vl·ém.io - 3 .pon-
tos'

l~.o luga,r: Cada. qual coro 2 pon-
tes: Rose e Dill-'(\., tio União,
8eltna e tvete, :ao Intemacto-
nal, CIOj> e GiS€-ra, da §agi--
pa , . I

Tran!>ferir sÚle-dia a fe.allzaçã:o
da 3" TOdada;," a ser jog-ada boje,.
segunda-feira, dia 8 do corrente.
a fim de ser apreciado na sessão-
ck! diretoria e protesto- em a.t)reço,
do Espórte Clube ';inlel"na,cloual.

/'

,
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PARTIDA DE BASKETBALL
k'\,

TEAM • EQUIPE

Referee ~ ~.~ !\..:.:~ ,= L.L .
Juiz Entidade _.

Umpire PJ)~'..c\· f, '- t
Fiscal ·,········· ···..···..·..· ·· · · ···;Entiéiãde··..· ·

1;'11,,,(,, "iT " ., \ \/..f }= - I! ~-
1_1~l.!-"'~11\~1s..;_..LI \=-\!~ __ ' I _
1_,,:-,1 _.:....!.,\ i1i\i \ -. 1'----11, .. .- - ~ .1_--"-=---_1

......, t \I. i . J!~:8~J J';' ~,\,~./ f - '. .>-~ "'YV.L:v-:\ '__ I I.' j •

; I r' - i I 1,- Iy. ~\ \ r \ \ ~\ I ...!
L - _ . ,IL-. -A ' - '-' -:ê'" .. ~ ~--._-__,_-___\_( 1L.r- --- :-'----1·-----+;'----1

/., ~t I,' - ~. ~ .: 12: j ._.. -' f~~X 11•.
1

·I-.---I--.I--~~Çr----I

" 1 ~ ?' ;'U. - ;, \ f,/ .. / X.Xx.. 'I --li-~I----'-~~.;----I'-,~~lti, .i ; I,' I L.l .:- -'.i" ! . . -L..C:.--1--1- -. 1_~_+ ·_ -~~ ---- ---1-----1

~J. )",'\ ,'; li{.- ll'l~ 1 -
'. --~ J --- I' --

1--------------1----1·- ---------1·---1_________ .- --1---1-----1

-----1-------\--.-1--1--1

Match N.O
Partida N.o

l'..............................

.Date ..
Data .." ,., , , ' , .

...ii:: , , ~{..~..!..!.. ,..
Team - (Quadro)

, I

Name of Player
Nome do atleta

Time out ....j••••••••+ •••..•• ~•.••.•••••.•••••..•.••.••••.•••..•.•••.••.•••.•••.•
Tempos debitados-~------~-----I

Number First· Half Time Second Half Timé
of player E __ Pri_·-;m.-::·e-=-ir:::-:o:--M_e_io_T_e,m--::po::;--~Segundo Meio Tempo Score
d~ú~~íe~a - Score 1 Fou!s Score I Fou!s Score I Fou!s Contagem

Contagem Faltas contagem . Faltas Contagem Faltas fi~l

Extra Period
Período Extra

Total

-.................................................................................................

11~-·--_.~I,-:·-·-_--J(~-.--,'_/c_: --;--- '=---_I_~J'-\_' --I

RunningScore /;1$1 H~1'51j P 1.8ys i}1l1J;1T}2Ilt3LM'11'llyI17TlJlI19j2~l)2~31,241f5JM~7ip8Ií9pO~;f.32.lll3)1!4~51361137138139140141142143144145146147148149150
Curso di! contagem 51152153[54155,5615715815916016162í63164165166f67~6816êI70171172r7~174!75T7âl77178f79180'8118ZI83!84'85i86187188189190191192193194195196~971981991100

Team - (Quadro) J L : !.\ ~ ~ , Time out L :~ 5 , .
~ - TemlJ<lscdebitado" -'.. ~ :-==

Total
Scor~

oontag am .
final

--- ---- --- -----

---------.----1
1

----1-- ----------- ---

----'-------1---1- 1,-- -- 1--I---J-1 --- ---

I L - -,-"]:----+-I -_"--"-~I---:_:-=-··--1-=-1 --::---+1 ---;-~-I~-!.-I
--- ----- ----1-----1

Ooaõh
Técnico

RunningSeore 1112131 ~1l}1 ~17181 ~ IIO}lJlllílll~IH[15116i17118119120121i22123124125126127128129130131132133134135136~37138139140141142T431441451'46147~48149!50
Cursoda eDntagem/5H52153,!54f6'5}f6i)17tõ8~9l~I.61f621131ff4165166167168169170i71f7217317417517617717817918081182183184185186187188189.190,911921931941951961971981991101il

Score of First Half Time , 1•.•••••••.•.•.•.•••• 1•••••• :•••••.•••.•••.••. ,., •.••••
Contagem do 1.0 Meio Tempo . . .

• I

~~~;ag~~ S~~o~~ ~~~~ ;::~~pô· ·f ".: ".......•........ :: :: ~ : ,.j
Score of Extra. Period ._. __ . -
Contagem' do Período Exti:~ · ··..· ·..·· .

Winning Team " !. ~ .
Quadro vencedor . \. .

Final Score _ _., !.." ~!..L ,
Contagem Final ~ , ,

~:'~':,':"\ , ',1 1 ~'" ; , , ,
Timekeeper " ".......•...." :................•...•.....,..~ Umpire ..'.:. " ~ .
Crol1ometrista " .• .... Fiscal v:r;.. ' I . c -

_. --------7""-t-
I~;v/player dísqua.íríed

atleta desqualífícado
0' free throw, one poínt

lance livre, um ponto
P1 P'2 •.•................ personal foul, one throw

falta pessoal, um lance

oaptaín
Oapítâo

•••••••••••••••••• , •••••• ; •••••••••. ~••••••••.•• ,_ •••.••••••.•••••••••••••••••••• i

. f
. - "-/ ~

••••••••••••••••••••• _ •••• \o •••••• ;.~, •••••• ~_ ••• ,.4 •••••••• ; •••••• :. •••• ~-;:--

Captain
Oapítão

standard Markírtg':
Convenção

E players enter game for first time
atletas que entram na partida pela t.s vez

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

P1 P2 personal foul, two throws
taíta pessoal, 2 lances

/:8\ free throw, two points
lance livre, dois pontos

T technícal fou!
falta técnica



INTEGRA DO OFICIO 001
I·NTERNACIONAl À -F. G. B.
I';M 'O!'1SA ediç1ío d~ on t em. in- ct par conv lct.o d e qu e obt iv esae I

fntnu.nnos qUB a àirf'tol'ia d o Tn . con sí ô e racã o f" ar-a r a rne n to a eas a
tpl'lln('lonal e nvl ar+a um o ri eí o à sua solicitação Fln t e nd e o lU. r.
p.cf'Ridi>npia d,y F'e d e rauã o li a ü - Internac ional, pelo renome de suas
("lU! UP; Baslce tvba l l, no q ua.l se cores. pela cojnp us t ura f' linha que
d1:~~:j(~~l'jn de t odo s 0:'5 ('pr!~n1f'g se m pr e se t rat.o u P'lll relação ao s
p<-l1l'Oc-in a dos pela di ta eru 'i d a d e, coi r m ã os e e s sa- F'e d e r a oã o, p ud ea-
en'· ViRhJ d a s t nu me r-a» irregulari- s e ser pedido 80r Ieva do em con-
õ~lil~,•..•sur-g íd as. eo n tor m e, t a m he m ta.
já. ini a'm n'la m en t e 'no t.lc la do pe Ia. 'roda via, agora. co m o {o rec onh e-
í nrot- ,IS3, loca], e q ue ch eg ou ao ('lda lisa e p u b lfoam en Le por essa
s e u t'Thnax com a r#\-aliz<=t<;ao do F'e d e ra.cã o. e- como a nrer+o u a 1n1-
Gre-(\Tnl f'em í n in o de .bRS1{pt-hall p re nsa e sc rlt a e falada da capital
erdn 10('31 de disputa foi alterado houv e nova e df'fJ.e]egante c:on:
Se.1H previa a viso aos í n t e re s sa ~ d uta em relação ao nosso clube.
(108. l1J' o seguinte o of í cl o em NRO s e trata 'a p e n a s de uma
l,~'t'tt'r(''(1 'ia: d e s c o n s id e r a qâ o, pasBivel de d u pIa
:'.r\H'to A'leg r e, 17 d e a.go s t o de in t e rp re t.a çã o. Ao í-nVê[-;:, essa. Fe-

19"!);'. -- Tlm o. Sr. F'Io rla n o J-Tipo- dpl'ação í n co r-re u n u ma falta que
Ií t o c+oa re a, P'res l d e n Le da F'pn?I',l- não -f'ncontra jll~tifj(>ativa n.em nos
ç:1o G:n]("ha. de Ba sk e t c ba l l. T'eg-u]an1entós d e sp o rt ivos n em nas
JSL Cu ní t a l. re la.c õ es im pre ec in d iv e is a u m-a a-

T<:-.nl!0 a. hon ra d e ar-usa r o r€'- g'remiR<:ão COTI1Q a no ssa e 3 essa
celli .nlJoHlo do 0fi('io dirbz'jõo-- ílo?l~ Mate}'. ['
e!lllrl'vle, que V. S. p r-es id e , !'e-- Prev la me n te cie nt iti ca d o de que
('n.nh;~(·E>nc1oa culpa pedn. ,hJ'Jlül~l- a quadra ser ia a da Sogip a. a
d e (1p.~ CJl'tad:'a~ a,e hasl(~t _ nn(le ,St":l.nossa ag':'em,i.ai$ào" foi aur-pr-ee n d l-
d~VP.l·l:l, fpl'l1~ a eompetlf"lH) (:'1l.'rre da no PIOPllO d í a do Jogo con11
a s "=,(,>1'·p.n1j:l.f'Õe~ ff'lninin::t~ d e <:. e- no va des,ig.~ação do Io ca.l. l\i;'io se
l obo l do ]i"1 C. Lnt.e r n ací o na l t:> o pode a trí b u í r es.'3a.mudança de u l-
(:: es-rn t o l:'. P. Aleg re n s e , ao m e s- I im a hora, í m p rev ist a e nB~'al, SE--
mo tprnnn oue formula U1TI apelo não co m o a rei te ra.cão p re ju d ici a 1
11-0gAni;(lo ele «ue a nosaa re'nr e- aos nossos inte1~f"SSeS dpSPOl'l~i", .,.,..•r-------------'---------,
f>.l'ol;:JC'0o não e-ff'tiY€' o SE'n d ese jo por _essa Fede~·a~ão. I
d~ r~t'irar~f:E'" do r-am pe on a t o.ç ort- Nã.o é po sstv el que o N. e,
f01'nu~ ma.nt res+a cão tt'adl1zídfl- e m Internac.ional, po r ma ia te m J) 0,
Ofj.-,-i.o Que e nv ia mo s a eSR:3 'Feoe- se cale.o·u consinta, se re t ta la ou
ra.c:'iq, ~ se conJ or m e corn essa, p olí t íca da

-!l',n (lllf> l)pf:ojf'nl os m o í lv o s ín v o- '~€'cl-eraçãoJ desigual e injusta, a.r-
(I.~-rl()S '~Ol' V.' S .. e a re o e rc ussã o b í t ra ri a e sem a m naro nos r egu la-
de.nOSHa atitude ,extl'f'rna, 110 llYun_mentos que d l sci p l l n a rn as co mp e-
{l:,~ rtn;~nortivo rio-gTandf'nse. a Dt- t icõ es.
r(>tnrj'1 do E. -C. Irrte r n a ct o n a l, b e rn. Estarianlos e s que ee u d o as 1\08-
pGR31'Hl(t às tradições gIor-i oaa s do sas tradições, d ef t-a.u da nd o os nos-
nns~~o (·lp-hf', e as suas g ra v es res- so s p r lnc íp ios. d í v oa-ct a n d ovn o s dos
ronR:1hj1i.dades p e r a n t e os n o ss o s 1108808 in'teresses e' t.ra indo o man-
El:sC:O"/!=\OOB, sin1.pn.ti~ant~s ~' à pro- dalo que nos foi d e leg ad o pelos
l)rl~ orri n ião <lespol'U va. do 'F!sta- sóct o s do Clube do Povo se, por
do, ~f''1te-se no õe'Vfl'l' innp,'lina- u ru minuto sequer, não torna es e-
v eI di" JYIRn1er a. .a ti tud e já a s su- n108 a. atitude que t o tu a m o s.
m'i'<J, n-ue v iso u pl'e:~f'l'\!al' f) T!res- 'rranquiliza-llos a co n sc í eur+a a
ti~io ê o renome, de 'nossa a gre- f.:ertf"za de qUf' í n t e r-p re t arn o s as
nlh)(~iin. m el bot-es tradiç:ões de nosso «l ub e
O II~. 0. Interlláf'i0nal-, ('01110 f!. e de que tornamos o ca m iuh o di-

'de Rll<'.\. p01.itiC'a de~pol'tiva a.nt e r ior- t s do pela nossa honra d espo rtf-
rnr-n+e. j.4. tinha e x t e rn a d o o s eu "a,
dós~''''')':liJn onant'o à esc~lfif"~0 d o j O.T't;C'o'Jlheçhl1€'.nto, no i- .parte des-
.q"Lit,'1'I r ....l')n-j~('n Yp.dfln ,;,,: ....~ f..ll, i:-:fi We-derll.ção, õa ('\tIna pel os Ia-.
t'~i,p~a!~ em Que· tivesse .de Pf'tili~ 'me~,t~veis acontecímen os que "de-

'* :r:o~'falar em Internacional,
lema grande descontenta;

mente 1]0 clube colorado ·pela
onentaçao da Federação de
Basket, .Marcou a estréia da
sua ', ~qUlpe feminina para o
EstádIo da Boglpa e, sem ne-
nh~m motivo aparente, trans-
feriu-a, rasurando a nota an-
teríor, para o Estádio Olímpj-co... .

Lermí.n a.t-a m nosso gPstL definiti-
v.o, é a ma io r e m elh or prova da
lIsura do nosso com por-t.ameu to,
que teve a endoasá-Jo a ~pren-
sa da ca p ít.a l, no reg'istl'o _ fiel e
lm na rct a l dos fa.tos.

Só nos resta, ('0.010 bons d es-
po rt ls t a.s, lamentar o o co rr id o, pa-
ra o qual n ã o co n t r ib u l rn o s m a-
t e rla I ou nlor~menl~r e .ag·uardal',
de futuro, por um p r in oFp lo de
:iustii,,;a, ou. esaa F'ed e ra cã.o m od'i-
fiql1e sua po lit.tca parar (,011'08(:0,
110 s en tf do de v ol t a rmo's a 11'aha~
I ha r-. no se t o r (10 ba.s k et , pelo e n-
g;randeeiJuenLo e bOJYJ n om-e fio des-
porto, único aI vo que a l im en t a E"

hirOf'ma a nossa condu t a de il€'s-
po rl is t.a s.

Ma.n t emos, assi m, 3 co nd u La ja,
ass umtda, que est en d ernos à cate-
gOT;a. infantil.
Que;••, aceitar V. S.> os protes-

tos da. apreço e consideração.
S::<lvàdor Lo Pumo Pl·eside>n'~e.'

.', t·~~,.,~;,~~;,'-~~.r".: ;.:'" ~> \

BASKET.BALL _ F~i .suspensa a ÍJ?ftad>a dp. baskeü-ba.n ie-
mrnmo que dever ia ser eret.un âo hOJE'. por-

que a FGR. resolveu julgar o recurso, protest~ do E. C. Interna(·ton~1 que
se rebelando contra a tll1-ud~n~a de local do ros o que man t eve eont.ra o
Grêmio e as p,,"ssimàs, arb ítrag ens que têm tido os jogos realizados nos
torneios de basket-ball resorveu se retirar tanto do certamente femini1H)
como do ínrantu , Já não compareceu" referido clube ",os ultimos jogo,.
erctuanos, tendo assim perdido por WO para ° Piratas, no campeonato
feminino e ficando fora do inicio tnianrti, realizado, sábado ultimo. re-
dunünnâo numa convincente manifestação de esplendor H,ico e té<'l.ie(>
do esquadrão sogípano, que brtlnou sobremodo, nas quatro vezes em que
par tíctpou de jOKOS. Foi est e ° resultado geral do torneio: 1 - Petro-
pof e venceu Cruzeiro, por lOx7; ;~ ~ Sogipa venceu Grêmio, 38 x 4; ;~ .-
Juventude venceu 1\'larcllio Dra.s, pOL· WO; 4 - Uni;io venceu FJ.orida, ~'Or

14 X 5; 5 '- Petc0I'0Je venceu ãn ter n autunn.l, 1'01' WO; 6 - SogilUl veJl~eu
Gaucho, por W'O; 7 - Petro.poJe ve.nee u Juvent.ude, por 13 x 2; 8 - S6-
gipa TenCeu União, 22 :'l- 11:'9~ - Sogipu venc'eu Pe1rO])ole. por 26x-8. Este

•. lJltimo jogo teve uma- lH'irueira fase i.ntcl'cssantif", pois. que nQ fjnal do
1 •. tempo, o Petrópole vencia. 1)01' 8 x 6. Na segunda fase os sogjpallos (.·.,n_

seguira-yn 20 x o pontos. FOfJnara.m o esquadrão- camp,ão os '-seguint.-es ~a'"
rotos: Ra,,', Har o1<1° e AlellCaJ1dre, Roque, ltaul II e Ricard.o, Nei, Anwnii>,
Ar!ur, Carlos e Nelson .

•



dra do Gre.lnio ...foi conrluida s, co-
mo 0:->te <:0-í['n1ij.o ta.m bern ll1él'0l'la

ter o tnando de Jo xo &111 u ma pa 1.'••
lida, l'e,.HO! V:t'-11 o s et or competente'
d os.t n F'ed~l'a<;ão, aí eez-a r o ref erl-
do c a rn sj , ,Ao faze.r tal C01JSa qu í s
'8e e-('onorni7.~.tl' te.mpo e nlatel'ia.l e
'entào JH'oc'llrou-se aprove.ital' a
"lnatl'h" do ca rn s í anterior, aIle ..
l'urI\1o-:...e apenas a quao ra do pl'i-
tn e-l ro jogo, já QIle. ser+a a u ni ca
•.die.raCi{o a. ser feH.a, 'Com a 1)1'&8-
{,IIp"\.,;ão dOft lnLl,ltiplos ~fazere.$,
ne-m ,<.çP,qll€'.r JJOS lemhl'anlQ.$ de alte-
l'ÜI~ a d a t a e-1111!afxo. tlAl 10elo o
14é-quivu(>o", púi~. o novo carnet foi
nfix:t(fo co m' R devida a n teced enc í n
"r)<ldn à,Pllbli(,ida(]e, juUa'visio que
alguns n'lallltinos O PUblicaranl,
Lam""tavblm0nle, o Í'ato dE>não ser
~,l.tiH·;vl;l ~t data, deu orjg'em .a dois
('<trIlPt~ com .eauchas diferentes pa-
ra urn n1P:-;/flo jljg'I~. O ~~tor com ;
pet("'Ul0 d e-st a 'F'ecJsrar;ão. j)enr-:ando
t er lJuhliéano novo ca r ner n a í'o r;
ma da lo.gislat:;'i:o e-ln vigor, não fez
puiilj<,~·\l' a. nota ofi<.:ial dando a,
11'aflsf&-"e,J)('iél <1& ('âncha". Este. é
LI e\{uiv(1('n que taJnerltanlos deve';'
l'("t!'!, 1"11'.1,:--, .flUe' etnl absoluto, não ]10U-

VE>110 111f}"';1IJOqualquer intenção de
pre-jlldi(·a.r- q Ue·.nlque-r que fOSse e,
mujto nH:'\HOS o JiJ, C. !Utternaciónal,
elu.rH"Io qUf'>, .Do1as suas tradições e
gl'Jrb,,~, é um motIVa as alegria pa-
ra tl()~, me-lnhros da Federação, e-nl
·parti("ü"1~,r s, Jl3.ra o .Publico enl g's-
tal, a f-iua partic·ipa.Gfí,o em qualquer
campe(.nat(l. F.-r.rar ê hUDlano *'
n.inrl~t ~té lOUVtl.ve.l quando"--a int.~n ..
r:ão foi r\C':('rfnr, (?r,onomizando' 1:/2'111:'1.-
I'() e uluhe.J,rG par.. a, F~t>l'a!;a,o.

'5 s> .
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se'11do est es os rnotivos do eqn í vo-
co e não quaisquer outros. Póô e...
ria o ic .o. Internacional se negar
a jogar em face desta du a.Il d.a da
de. fatos, m a s, assim não q u í s e,
apesar de sob nr'o t-rat o. foi à ca n ..

ch a de luta dispu lar a par'tida eo m
o seu CO-il'n1ão Gremio, em co naí ,
ãel'aç:ão a es t e E) ao p-u..b1ico e, por
Ls t o, esta Diretoria sõ uo d e h lou-
var" gesto tão esportivo como .ca-
valhe-il'esco, "ecomen da.n do.o- com o
eXE'mplo a todos' os seus filiados,
Quant.o a questão 1'10 juiz e outros
fatos constantes do re[el'Í(]o ))1'0-
testo, foram eles eXplicados", jus.
tificados ao d í nâ.rnIco Dir&tol' do
Dep,artamenlo de Ba,sket-ball do
lntt'>rnit('ional, s r. R, Balbão, o Qual,
e.nte.ndemos, a.ceitou-os por Ve>r a
sinc-eridade ('0]11 que ag-hnos -e de-
flue- eles fOl'an1 n1oti\/ados pelas
cil'('llJ1Slancias do mOllJt'>to, Que1'6.
1110Sfinalmente fazer a V,S. o ape-
lo Que 1'01' CE>l'to já lhe levou o i1u~.
lrEl· Diretor, sr. Balbão, qu<,> acei-
tou o enQargo de servir'!'lEl porla-
voz pe-rRll te V, S. e dee.rl'l a.is: me.:m-
1>1'08 da ilustrada e esclarecida' Di-
retoria doi ClUbe do Povo, no s&n-
tido de qpe a equilJe feminina do
In~ernacional volte às 'diSPutas ofi-
ciais de,~te ano, dando ,assim, nutis
um' eX0mp]0 de MlJo!'lividadeo ~ LI.

.Jl1.a lj~ão de como fazer o esp,orte
p~lo eSPorte. Por mai, est& g'estG
<lUe t~mO$,c~rte;?ia• .será a .soluçi\o

(Continuação da l.a pâgfna)

final dada ))610 Intel'flaC'ion'lJ, 'li\0'ei-
te V, S, e demail..n1(~lnbl.OBd.a r».
r e to rl a do Clube Rub r o os cn m p r-í ,
'\nlento.~ e,fu::.ivos da. F,-G.B. e a
certeza à es q IIe- os anlado.tes :e. apre-
cia.dor6s deste) esporte., t ira ra.m sa-
tj~fe.Hos e l'f)('onhe(:idos,

Sem m a is. I't r m am o. nos, a,tenejo-
xam sn te: Flo-:-i.auo HilH,lito,' pr'esi-
d&nte', -

a C'ul,p'a lhe cabra n o fato, poIs ern-
hora Ó dir'etor·tpcnieo fosse a u t o ,
I"lzado' jre l o V!'esidC'nle da. ~ntjdade
a t\,ansf'erit' /I Io ca I {Ia r.n rodada
(da callch.a ,da Sogipa pa ra a do
l:,'(ill1io). disso ;1ão fora dado cj-
ê n cí a aos clube/s, e rn caril ter o tí -
cra l e G~nl. 0. devido tempo.

Ontem, "ela rnan h ã , recebemos a
visita' do 'es-portista ,Tosé gnio de
Araujo, dil'stul·-t0cni{'o da b~CB,
n ne l)ediu tOI'na!isemos Pllhlieo que
é'!€" e.111ab~o'~I~O, jntf>rfel'il'a na-
q u e l a m u da nca de canf'haf.::, v erl r í ,

ca da ã sua "r evelía . ACl'es(>entol1.
n-esrn o, 'CJuê por, não a t er a n torj ,
z~.do foi QllP se con ..-í d e t-o u d e m ls ;
$ionár~i(), ao conSUI;nal'-Se aquela
resolução.

Notu iu-.,•.ortnntt": ~!V{'a nr esídê.n-
'('ia de.r1ara que n:\o se- 'respousnjj t.,
lizará €!I n ern snc-ampará qllaisquer
de0]ara<.:õp.~ que- DOt- ven tu r» sejam
feitas à i1npre.nsa, 1101' Diretol'e.s
de.stá FecJe.ra~ão,' com rsla.Gão ao
a~sunto nleneiollado no pl'eesnt~
oficio" •

FAJ,A O n.J\tF.'T'OR 'l'I~'(!;N'lCO
])A 1!'. G , IJ,

RIl:UN1AO nA nnU.J'I'ORIA
))A l<',G.lI.

Em nossa eéliCiio (I,e ontem di-
VU'-lgamo$ o l'BSll.ltano da se.s'são
f~E'(,l'etal"eaJ.izaõa. pela dit-etoria d~
F~deração Ga úcha de BAs)<etlJall.
a fiUl de examinar o casQ surg'~do
c;}Jn a re$oluh'~O do R. C.' Iuterna_
cJonal, de abandoIlal' o cAmpeona-
tp .felninino. em face' dos aconté_
Cimentos reiaoiollàdos com o Gre-Nal, '
Notici,ftmos, en-tão, (j'ue a direto-

!t'loj, da Fed~ra~ão !'eCQnhecer/J. que

o presidente ela Federação Ga(i~
('ta de Basl;;etball. IlQ~ termos dos
e.:statutoH, conv'p(:a os rnenlbros
da dir'e-Iotia para uma se..ssãQ ex-
traordinária, nl;.ll'cada ]lR.ra o dia
12 do corrente., 8'exta:c1e-il'a,
Galerja 1\JIIniedpal, sala l5, âs,
horas, q na ndo sprão tl'a tados
sU.nto$ de suma imll"o'rLân.cia .•

" I

,
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J~"I'·SJ

Fr::~[J"'I~O: PIRA']'AS x uxr xo
Aê\lAN"UX

BASKET
DOIS ATRAENTES JOGOS
NA DIVISÃO DE· ASCENSO
Piratas x Naveg~~nies-São João e Benner x
Força e Luz, os .enceníres de hoje à noite
- Amanhã o reínieie do certame feminino

_ lira! ----~

~, N

1.1 -.AGOSTO .; J9S,s 1·

BASKET
O' VIC·E·CAMPEONATO EM JOGO~ ." .

HOJE, NA DIVISÃO DE ASCENSO
Enquanto o Marcilio Dias enfrenf ará o Piratas, o Gaúcho pelejará
eeníra a Naveganles-São João - Amanhã prossegue o F e m in in o

~ com Piratas x União -~~
li"lJlI('ionul,ãu (iOU10 nu(ol·l.dtHl("~.

u:t' (lnnd.,u do .:\Ia,r""pHl1e~-São .lono
01'4 JlSt'J;:uIJltt"s ot'iclnis:'.>\ pontudol' -
J I'PUo Ag;lIinr; ej-o no m ••tl'lsh.' -
1'1:Jlns ]{:.huJI. Arbitro e fiSNtl HerAo
r()l'ne('id()~ pelo FOl'\<a e J,~u;.

l-Jorn1'it) t"UI amlHtS R~ qn,ndt'as: .às
20 II(~l'"H R prelhnhull'.

.' --_ ..- . ... -- I

o -"five" feminino 'do União
manteve a lideranca da ta,bela., .

}\cH;.).dode quarta-feira, rea.l l za r-
sa-á amanhã. à noite o jogo en t re
as equipes do Piratas (- do União,

I
·disp u t a nd o pelo Campeonato Me-
troPolitano de. Basketball Femini,

, 110, deve-ndo $ervir c o m o local doi en c ont ro a n.o.va quad r.c cimentada
I do cl u b e ná ut ico da. Rua Quintino
Bor-a iu va .

A re sp ei to desta partida, já nos
foi rOl'nec'iOH a e-scalac:ão das auto-
ridades, sendo os s e gu í n t e s : Arbi-
tro - João Batista de Campos; I í s-
cal - Antonio Justo Be-rn st.; apoll'
t a d o r - Irel lo Ag ui a r; cr-o uo m et r+s-
t a - "elson Cohem.----_..----

Na quadra do Grêmio Náutí-
co União, à rua Quintino Bocaíu-
va, prosseguiu ontem, à noite, o
campeonato feminino de basket-
ball da cidade, com o prélío en-
tre os quadros do União e do Pi-
ratas. Este venceu o primeiro
tempo, pela contagem de' 5x3,
mas não conseguiu sustentar a
posição até o final do partida,
que terminou com '3. apertada vi-
tória da equípe unionista, po~ 14

pontos a 13. O jogo [01 de es-
casso valor técnico, mas muito
disputado, notadamente no 2.0
períodc. Mais uma vez Diva sau-
tiago, do clube local, foi a "ces-
tinha", com 8 pontos (mais de
metade dos consignados pelo seu
team) .
Com êste resultado, o Náutico

União contínua na liderança do
campeonato feminino de basket-
ball, juntamente coma Sog.i.pa.

~

"
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NIÃO E SOGIPA DECIDIRÃO HOJE A
t ANCA O SETOR FEMIN.I O' DE ASKET

s unienistas venceram 6.a-feira a-o Piratas sem impressionar A So,-
--:-----gipa com credenciaisao bi-campeenaíoinfanlil----

I) r"'..Il1lJH:'onato Fe-minino 4:e Ba s-
l':i\-t -Ln lt pt'os~egllirá hoje. à, n o it e,
c!)nl .~ 'i"Ietivaç:.ão da. Importan t e
p.rtida q ue di sp u t a r âo os quí n te-
1:,)~ da Sog í na e do G N. União.
}I~xn;:>'l'I;.•.t iva sem paralelo snvotve
.", '" dássico do basket- ball temi-
:nl't'I. lmi:o;. coe rorrne vem sendo
d€'!I1·)ll5tra.dQ pelos dOIS quadros
<l"~ h"j •• à noite E>Slarão em Iu.ta
.p'~f"a. di:.;putarell1 a liderança, são
ê l ';O: reaiB16nte. pe-lo m.eDOS no .1110-
1111 -nt o, o!-: ma í s t o rt es da tempo-
T~ltl~l. Ambos os esquadrões se en-
oC"ntr~1ll ín vic t o s, o conjunto unio ...
all:-:ta .{'om dUR:::> vitórias e .o sogi-
p'lno '-'OlU UU1& vit oria , Favorito
du nreuo, s em tavo r algum, é o
Cillc.uir.) da Sog ipa . uue na sua mato-
;r'ia ':OlHa co m f:::leluentos mais ex-
IJJerjH1t!'nrad,.)~ da que. o tearu un í o-
,.fl:;"'t-t. _\l~m d í s to, o esquadrão 0-
l'1,aHiadú por Ge-I'son Rllhe atuará
n'\' p rôp ria ca sa , contando desta
f.q-m.' co m o va lí o so m cen t í vo de
IBU'~ n ume ros a t o rc í da . Ass+m mes-
I1n '. t) encontro poder:1 ser nrurt o
,(li-=-I'1.Hado e €'1l1 mo ment.o a Igu-m
19.:': r-e-:"!tinha s og-iua n as poderão se-
{l~·..q·tlinar. -póis embo ra o União não
•• )1118 i-o m tlJ'h cc nj un to aprimo ra-
;'Iú rurn e ,) é da. Av. Albe rto Bí n s.
mil itam di versas atletas de capa-
>('j(lad", 110 qt.ad ro or í en tado por
"~liI.~-r E(·ha).·;j .

.T-J que não foi programada. par-
1:irl preliminar, o jog-o se í nl c+arâ

,.. :t t.4,fi h o r-a s. d eve-n do atuar co-
i!Jl" autoridades os- seguintes ori-
-t:hi::-:

_~!("u Bo to m ê (á r b í tr-o) , Lud en-
d"r(X~~'i&r (fiscal), J<~mnlo Ba r-

(apon ta do r) e Elias Kahau
'·"Ilometl'i ta).

DO U!'\flAO

l"~;\bur:l vencesse ao Piratas em
:c t s eg-u nc compr omtsso, na sex-
ta..-( h".l p~~!$~ada, a eq,ufpe t ern t ni-
li J dI t t n là o não p rod uzt u o que

I.i se e s ner a va . Flua at ua ção
oi,~lfl m',i, d.exr a ca d a foi a de qua n •.
.;(1.• , mo te a m ast r eo u no atual
.( m». ab a t end o «o m sobras o
("litU"<) t.rir-olor. Sexta-feira, no
e-t, uno ~ coís a foi bem d if e r en-
r-e. ~; llJura tut a sse m COlU ardor as
i . ~~r:"lLes -do Cntão , em 1110men-
1:' al~l1nl se a certa.ra m Verdade é
o ue q ua d r-o do P'ira t ax vem p ro-
d u at ndo mais e mais, se-ndo que,
e. )p{·j!llmente na sex t a-t etr-a, ,3 de-
1"~n~i\'"l d a s co rsá rí a s foi qua se
l,,·'Tlt-itR..· T?mbérn no ataque, as
'J.t''ilila, de José DomJngues ~êm
d.'l .:'th~~n4-0 de produção. Nest e se ...
'l:ur. d€'~tat:aram-se par trc i la rm en te
~"rlen" e Adelina, a primeira. tn-
.filtrando com faciliilade no gar r a-
f~,) para dí sp u ta r o rebo te e;. a 011:
lt!·,( para o arr-emesso de meia di::;..
1:;;",··ja. venc-eu no final o t eam que
t"l\'~ mais c ha n ce, sendo que nos
.j t •• ra nt e s finais a açõ ee e marca;
{]1>(" ro ra m das mais e-quiUb.l'adas.

;';,t tus-a l mente, a .f-éc m ca de aro ..
"bv~ os quadros ajnda r,ão agradou.
:f'a'l.t>udu-se f.;ent1r. sobretudo. a fa1-
1'1:3. ddo-: nnl don1fnio p:es,so.a1 ulals PEtr-
!feittl 1'01' parte da maioria das ces-
~tiJl-hàS. }I~ridentenH~Dte. não se :00-
IIlB .'!lHa!' das atletas, que p1'in-
<.:ipiaram a praticar este eSJ){>rte
faz pouco tempu. Q qll~ se exige

d a q u e la s que já d ls p.u t ar aru no a-
no passado e ainda ma is das Q'U8
pa r ti elpa ra m do último ca.m peo nat o
br a s í l e i ro .

~-'azendo-se unia a n â Ii se in d í vi-
dual das duas equipes, anotamos o
seguinte: do Unjão - Di va San-
t ia g o não agradou corno da vez
p ri m e-lra , quando o União derrotou
o Grêmio. 1,g:u.lm&nte Ieda não
soube deslocar-se ("0:111 tanta faci-
lidade como da outra Y6!X. Bern
melhor d esLa feita foi Su.l a.ml ta ,
QUe. conseguiu assinalar duas ces -
tas es pet acu la t-es . Ca rme n e Ro-
se ma t-y foram ape-nas r egu la r es.
sendo Dina. pOl.CO ~m~regada. Por
parte do Pi ra t a s, as m e l hor e s fo-
ta rn Rosa, r irme na d&fe~a, Luci.
ma rca nd o com pr ec í são a m a ltcio-
sa Dt va, Ma rl e-ne e AdeJina, a me-
lhores para concluir. Id í t-he não
p ro d uz lu o que eTa de se es p er a r.
L~T~ foi apenas regular.

Os dois q u a d ro s atuaram e mar-
ca ra m co n re rm e segue: União: Di-
va (8), Ieda (2). Carmen, Dina, s«-
Ia m i t a (4i e Rns e mu r y • Pí ra t a s : l
Jdithe (J), Rosa. Lue í , Lyr-a (1),
:Vlarlene (7) e AdeJina· (4).

A arbitragem da parfida e-l'tev&
a ca r go de João Ba t ist a de Cam-
pos e Antonio Justo Ber ns t, arn-
bos com born d&sempeaho.

CT, \.SSJli'J~C.'\CÃO
D .••.S. ...G!';S'1'DiHAS

Após a r ea l lza cã o da terceira ro-
dada. do ('ampeúna-to ,Fen1,inino -de
:S-asket~) r II, a c-lassificação da~
cestinhas que vêm se ca.n dí da t a n-
ao à co nq uí s ta da valiosa nleda-
lha inst it utô a pela Fôlha da 'I'a r-
de Esportiva. é a. seg ui u te :~,

1.0 Iuga r - Dí va, elo U.nião ---'
19 po n t o s ; 2.0 l ug a r - Ge&na, da.
80gipa - 14 pon tus ; 3.0 lugar -
Ma r-go r, da. So gi p a - 10 -p o'n to s :
4.0 lugar - No em ia., dn- Grê m!o e
Ca rm e n, do União - 8 po n t os ; "5.0
lugar - Td i t h e e 1IIad~ll.e. do Pi-
r-atas e Va n d a , do Gr-ê m í o - 7 pon-
tos; -6.0 lugar - Ma g da, da Sog-i-
p â e (;ilea., do Grêmio - 6 pontos:
i.o 1UgR r - Lvna, do Piratas - 5
pontos: 8.0 lugar - Maria de Lo u r-
ríes e Ligia, do Grêmio, Adelina, do
Piratas e Sulanlita. do Uniã-o, COll1
4 pontos cada: 9.0 I ll,ga r - Com
d oí s pontos cada: Ieda, Rosa e Di-
na, do lJ'nião, GiselÍ:l e Cloé, da So-
gi p a.,

Sá ba do à t a.r d e, ,,{etuou-se a
p ri m.el ra, roda.da. do Ca mjreorra to
Infantil dE> Ba s k e-t=b.aIl , pa t ro cí-
n a do pela F. G. B. Na qua.d ra do
1G1'~mio, na. .Aze.nh a, ctislP'Iltaram
peja chave B, inicialmente, OS
quadros do Grêmio Náutico Ga.u-
('110 '" da. Juvenlude Esportiva. O
em ba t e foi dos mais .,q'tülihra.dos,
tendo vencido no final o t earn
da· Prai" de Belas pela. co n ta.gem
de 27 a 24. Os cOluandados de
Paulo ,~Padewitz, -8)l1bora ãerrota.-
dos, fi;e: l"anl boa fjgura. O jõgo
de fundo foi disputado pE>la.s equi-
pes do S, .C. Cruzeiro e do Grê-
mio Poot-ba11 Pôrto AI"gTel1se.
Os estrela.dos, bem ori":(lta.dos p()r
J'osê Ary Brenol de Andrade, con-

seg u í ram levar a l\o\elhor por 1~
a 12.

Na q uad.ra da Sog'ipa, à a.venida
Albevt6 Bt na, prel íara m, no pr l..
m eí ro e:u"lb8.t:e. da. ta d r e, os o ua-
d ro s do Pe t rõ.p ol e e d Florida, °
rapazes do clube ten1stico C'ORSe-
g-Uiran.l aba.t.er os ces-tinua,.s nt4rins I
da. P1'a('in h,a po-r 26, a 15, sendo
QUe. já no final do. p.rl m ei r-o teln-
po ve uclarn os petrOpo1italloS P.Ol'

S a. 3.
O!"\ dois Quadros a'tua ta m e ma r-

ca ra m «o n ro rm e segue:i,,·;KOI"Ol.I;; - 'I'uxá u a (8), Cla.u- L~ ,--,",.;.~ ~ ••••"",,==_=_==_~

o capacitado team da Sogipa, o mais csedenclado para. cenquístar () título máximo na presente :Jem~
poraàa disputará com {) quaÀro do Uniii<), hoje .à, noite, a' liifel'a~ d~ cectame, Na presente fotg.
aparecem, da esquerda para a direita (de pé): E.ti-zabeth, Otoê, Ib!a e ('•.esha ; agachadas na mesma
ordem: Margot, Esther, Mi:rian e Beatrfz , Ainda intervirão na. parttda de logo mais, Magda. e Giseia,

~Msibi1i lado de arbí tr-a.r o jo,go
og í oa x Untão, peto C-alupe()·nata.

F emtn í no, a sal' realizado na t}-un.J"
dra. da. ~og'jpa - Avení da Al herto-
Bí n s, por se encontrar enrermo .•.
elU tratameIlto Dlê"djeo, resolve: z..;....--
a) - Escalar 8.111 suhstituição!'

ao juiz es<::u].ado, pela _lota Ofi(;Í1:l,!
11.0 79, de 23-8 do ('onente (4.- Ho"
d~da). o juiz ·a.ntador .AHel1 Boto-.
ro .

dio IS), Graeff, Paulo (2) e Am í í-

t011 (3).
FLORTDA - f:il.berto (4), Alei-

d es, Ca rl os, Pedro Ceza r (9) e An-
tõnío (2)_

Finalm<lnte, 110 ultimo en~ontro
da taràe,- de:-;'filiranl as represen-
tações dà Sog·ipa. e d" União. 0'"
p1lpilos de Xerife, deluonstra.ndo
ótima c1a~"e individual e 'coleti-
,"a, bão tiv&-ram a nlIni'r:n.a (UJi-
(;111àade para auater os unionhit3s
pela. dilata.da cOlltag&tn de 46 a

13 pontos. Já no final do primei-
ro t em po, venctarn os sog lpa.nos
por 20 a 2. O eo n j nn Lo da A v,;-
nida.. Alherto Bins d emou at ro u
maí s' uma vez que r ea.lm eru.e é o
mais capat..i tado para. CO-lls-agrar-
se bi-('alllpeAo m"trol}olitan0, 1..al
ê a esplêudida atuação' suas doS'
(;estinha.s.

Os dois quadros desfilaram '"
.as.ssinalaraul conforu1.e s.egue:

SOGIPA - Raul (22). RoIJ!lTti·
nho (1), Ren~ (8) Ha.raldo (7),
Roque (3), Ma.lafaia. (3), Raul
Psnz (2). Atual'am além dês te',
_ArtuI', Carlos; Egic1jo, Robsrto- e
Ricardo, - -
Pedl'() .Aueélio e Pauloa.ã:v

UNTÃO - Claudio tU), El'n3.nl
(4), Sar:iob, C"lso (2), Ca.1'10s (l r.
Djspu taranl ig~ualn1.ente, Valmor,
Lui:7. .Cal'los, Peàro Aurélio e palJ. ~
10.

NO'(',"- OFICIAl, lH .. ])'f,:B
F.stando o SI'. J08<" Antonio Tei-

xeira ('e~ar, lUl% do q\ladro' de
proflssionais dest::t Fedp..r(,\ç;~cr. iln-

tORr',(,l.\,\,!i' T,IOF.lt E~[
SA.1\'I'A. lU!\.. R TA.

SAN'l'A M~RTA, 28 (Do Corre",-
pondeTlte) Fera n te nunlerOSfJ.I
as~i'$bêlh.:ia, defl'ontaram"-s,.e .R~
noHe'" de sexta- reira, . na Qllad·ro,~

. a,fa1t3cta 110 Corintians. os tra<li ..
donais ad \'er:-;ál'ios do h~ ~l\:et·.•
ball ~antaln-ariense. o Cori ~ns_ ~
rj AtLHi(·o. O embale trans(,(H'l':lll
sensa('ionahnente, :sob a perfeita.;
arbitrag·eln de Lui.z A. B. de Cal'-

(Continua na 10." página)

A ellnlpe <do Gt'êmio Niutico União I\ue hoje terá um sét'io ctm1promisso no prétio .que .sustenbrá
\Com .o fode conjullto. da Sog'ida. fa.vorito do jogo. Na foto apar-ecem, da esquerda para a direita: Di1lll',

Sularuita, Hele na, Diva 'e Glacy.
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Para controlarem os dois impor-
tantes jogos, o diretor de oficiais
da F.G.B .escalou as seguintes
autoridades: Alfeu Botomé- (árbi-

, tror, Francisco Iedo Neiss (fiscal).
Emilio Barcelos (apontador) Nel-'
son Cohem (cronornetrista) , O di.
reter de publicidade da ·F.G.B.,
esportista Ornar Pindo, represen-
tará a entidade especializada.

i

~q"'IIlI!IMliiMl
~ Basketball (rerá prosseguimento hoje à noite o Campen-
C"I - nato ]\Ietropoliían!l de Basket da Segunda Di-
"" visão com a realização da penúltima rodada composta de duas' parti-

das. Na sua quadra, o Piratas 'receberá a vísíta do Fôrça e Luz. O
Renner; por sua vez, já com título de campeão assegurado, enfrentará
o elenco do Navegantes-São João na quadra dêste ultimo, A prelimi-
nar das duas partidas está marcada para às 20,15 horas.
- Vencendo na noite de ontem o "five" do União pela contagem de

Z7 a 13, a Sogipa assumiu a liderança do certame de basket feminino.

30 AGOSTO -' 1955

Amanhã, Gremio x Piratas. pelo certame femini-
no - Treina hoje a seleção

------='----~--~'rembate pnl quest ã o dev~râ. SE" des-
dohrar na qnarí ra do Plnda~ .. 0:;-
t r-oa po r rn e no te s' l'()l?l"~ ~Rte Jr,,=,o
for.nec:erelITo"S na. e:dl\:!"\O de ama-
nhã. -

ft."luiuhu' ..0\ l'04hula du

t

Anral1hã à noite. rf'aliza~~-se-á a.
p enu l t lm a ro da.ô a do p rirneí 1'0 t u r-
]10 do Carnpef)Dsüo Feminino de
Ba.s lcet.-Ea l l, d e v e n do se d e Lrun La r
os qu a dro s do c})'cnlio e ~o Pi-
ralas. O 'p re l í o d esô e já vem des-'
per-tarido muito interesse, pois es-
Lq.ril.o'em lula d.ots t earns .de 1'Ol'-

cas identi('as, sendo, que o Gre]11)O
sofreu uma- derrota f ren t e a 80-
"gij)f{ ~ o Pi ra t.as fQi .VP~(·íà.() dURS
vexr-s, urna 'Y€'Z pela. Sogipa e na
u'lt í ma sexta-feira pe1"o União, O

1
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BASKE· T j)el\ois (le l1Jllft Jn·'.nlE'j~:t í~l~e sem lu'Uho, em que
- f-]':UU fnlJlo~ 014 Vll!in~eS e llUtiS ninda (,~ nr .••enle~-

"OS, a llrhueh'a. p~rtid" da serre 41a "tnelhor de ü'ês" )lara dec.ldlr
., laurel 00 bnsli.et feJulnino cltadtnoJ Irou ve outra em, que 011 quu .•
4I,roJoi ntuUl'Ultl de nUntejrR 1lluisc ef1<'iellte. li] nft:o ~o-.ut"nte ali: eonrru-
••(entivlts ,"upidas. que sUl'g·inru fi ('adn l'ebote ,'el'ifiendo, tQrnu.raln
•••.teT~tOU"ntte o Pl'E"1iO. Mus, nchna de tndo, n vtaão do nreo . F: fts ...•
.sIna n Sogioa eo)\~eg:ulu PIUI$Ul' pelo 1.rluU~;íJ'O eUD1IH'O"lllls80, 'V"en""
ee.n.l0 o .,-oluntllrjo~o ••lll••11'O tl9loui,stn pela .apel'tudn eo.ntngeul d~
~l') " 32.

3~ ·WOIIsTO-l'i5J Ífat~" Fef\ff .

A Sogipa Assumiu a
DoCertame Feminino eo jogQ ten; um i:nl<·jo (,·aco. Até. o 8.0 mtnl1to o ,",n'cador fico"

4'JIl l"'IID'·o. D •••poj~ foi movimentado fracamente. O JIl·lml'Ü·O quarto
"teru.IJl<nt emn 111'J.:I peuueuu van tagem da Sogip'l: 11>:4. N'o final di'
l,.,.hut"'h'J.t etn)JU üuubenl 41 l.lacard @o..llHlXU mua Juise)'ia de pontos,
10xft. Nn .segu.uda ...-tapa us e«(uipe.JJ "lUelhoJ;al:2Hu .mns-'deJ:"'f'lnlcnte.

Q qunt1t'u -..-("n(·t"dor atuou COJU es ta eOlnposh;ii.o: ~lugdll. Bentriz
~flf~lH; Gesha'~ Margotf lIsa. }i""olce8ltn]lft a unionisf;l Di va, eom 18-
)lou(o s , F!li:U·\~'l'1!. regular pí.blico pre-

Harnult unteI" à noate, na quadra da
.-\v. Albertf> Dt ••s, :a.' equipe~ temi·,
nln"s d" Soglpa e do G.!II. União.
c\. S"gipa. dem'"n .•tr:and" bom ••re-
I.a.ro técutcu, taJlto iJldivhlunJ contO
ne cOlijun'to, abnteu o União por 2-1
.• l:f.. O pred" mh,io ••••glp"n.. "erl-
t 'eoll-se dtllll"'!Hlte toda a IHt1'thln. No
~.trhneiro pe.riodo n Uniuo opôs te-
na~ re!!,1ü"tenl"I:i:.. termin;'lndo esta
fa ..,e COJD a vUo:d.a parcial d.tfl.. Sogi ....
p:1l J)o-a.- 1 .... a fi . ..Na §teguuda fn~e, n
J,te~s.ão soa;ipnna foi de tal fOf'ln:iI.

J,ne em Jnólnend:o nh;uU:l este"Ve eUIl
ttfl'r~go snn "itoria, Impr-e-lII!!fionolll••
tNlJU treinado por Gl"'rson R~Ju~',
t!ue df'monstron Uln pad-rão de jogu
~.e])tn~ldo. A maioria da", atletus
d.funil ou !Il hohi ,eam maeHfr-liu.
(~u:"lln("nt2' agrnfl.!l'lram n"S MOgtp;•...
n./l'iJ pcl:t bou ponhU"ia -ãe meia di"' ..
talll.t"ia -e peja agrcss-ividade. O eOJlt-

.iunte. do Uniüo~ por seu Indo n.j'h~
Ilecp.llcloIlOU, 'pohtj~ jogando o que"
POdt"9 fo~ derro1udo(JIor !lllm qU"'811.h'"
de m:llif., expcl"ie-nc.l:::l.

N~ ql/lae1~o vfto.ri4Jff~~ toihl.s se bou
ve:trnm bemo. S()bl"el!J1~uttIt 8 iI1qUJ[fU:Õf~
/I., Milrgot e Magd ••, Dlv ••• do lJnUõ ••
ilih.ulH 1I111Utvez se detdJlleou com di~

•
FEMININO DE BASKET - Um detalhe do jogo de ontem da série
~om'pl~mentar que dará o five. campeão porto-alegrense de basketball
J.cmmmo, vendu-!!ek'~sh.a tenta~do eneestar, gnando Yedda (7) quer
Obstar e Margot egía lfflServ~ndo' o lance. O jogo que, especialmente na .

segunda flWie esteve arl'!DJ'd1l', t~ve a Sógipa como v«\nc.edora.

ve.r,~.n.s eesras de lunga dist.ltocln.
l{"(ht e C.urmen dpnloDstrnranl tjlle

e~tã •• prog~eillnd •• rapidamente .

na. 11"1"," ta. Ro e (: e GllI T..-
ta. de pon ••.••. 13.

COlO esta ,:Uoria a ...-ipn .sa,,""I-
rnhll i;"liolndameut~ a Ildf"r-lIn~a d
("E'x'taJne, fir.mudo-,e- ("Dmo .é.ri
(",l8udidllfn SCl "ti IIla:.o1 1"019. A ar-
bitrngelil do en~ntr8 r teve a eftr-
gO de AIfl""U Bof()J.~ e [,adf"DdDl'f
X;!vit~l'. O ••rim~ir, Jtt"v~ pnuI b •.••.
nturu:fto e O :.ôe~;un1 f ••i r..••!:.lll~r.

Os dois' qi1ladr.o~ atnarallll e Inar-
cnr:lln conforme segue: Sog;ipa --
M"rgo~ (9), lBelltiz, Ges h•• (3), GI-
seja, lU ••gdm (9), n",,, (2) e Clo'-'
(4). 'l.'Ot:2~de pontos; 27. UnUio-
111"" (:;) ',,<1:0 14) ('"rmen (2), Di·

f;

~
I
!

UMA FASE do eneontro de ontem entll'e as equipes da Sogrp« f do
,União. Disputam a bola, debaixo da cesta seglpana, as atletas l\largot.
da Soltipa. e Díva, do U.nião, Na expectativa se encontra SulaIUita. fn.

. _do União, A Sogipa venceu JjlOI.' :2'1a 13.•.....----



o Gremi"o e o Ptraf S JQgarao
hoje pel feminino de baskef

A ATLETA Shirley, do Gremio, que provavelmente participa.rá
hoje do jogo de sua equipe com a do Piratas,
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1.1

Irata
tJelo"

remio .Hoje
Feminino

2#). 'l'-'Blnl, FI<1MINII\A

Após a l'ealiza~ão da partida do
Gr eru io eo m o Piratas. pelo Cam-
peonato Feminino ele Basltet-Bal1.
a. \('oloC'ação das urestinlu\s" con-
e'olTentes ao premio instituído pOI'
"Fo"lha. ~~sportiva" na sscu a se r a
segllirl te:
. 1.0 ,lugar - Díva , do União - 24
pontos: 2.0) Jd it.h e, do Piratas. 21;
3.0) l\1arg-ot. da Sogipa, 19; 4.0) Oe-
sha, da Sogipa. 17; 5,0) Magda, da
Sog'ipa, H; 6,0) Noemi. do Gremio,
14; 7,0) Gilea. do Gremio, 11; 8,0)
Iolandj-, do Gremlo; e Cacrnem. do
União,' 10; 9,0: Vanda, do Grernio,
9; 10.0) lIfarlene, do Piratas. 7;
11.oY Jeda. do União; e 'Clo~, da So-
gipa, 6; 12,0) Lira, do Piratas, 5;
13.0) Maria de J,onrodes e Ligia,
do Gren,io; Adelina e Rosa, do
Pira tas; e Suja mitlt e Ro se. do U-
nião' 4; 14,0 lngar: l'fup:llette, do
PirBtas; Gisela e llsa, da sogipa
___ 2 pontos.

BASKET

••S:"'>~.==~Zg =-e t:I-~ ...> I

~('D~
• ~:I.c
.c. (11 ~l=c~o~
":loi::!SIO~ f..~
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A~JJLHIDA NOSSA- SUGESTÃO, A FGB 'REALIZARÁ -O EXTRA' JUVENIL SIMULTANEA-

MENTE COM ,O CAMPEONATO! FEMININO -----
p1'<,,111io oferecido pela Fon... ela
'1"I'I·d~· _F.l!f(,oJ·th<ft sofreu prof.unda
a.l t era ção, sendo a ordem de co-
loc-a{;fio atual a seguí nt e:

1° l uga.r: Dí va, do Uniã.o, 24
p o n tos. ,-

2° l uga r: Margo t, ,
pontos,

3° lugar; Oesha, Õ
pontos.

4° lugar: Magda, c
pontos .'

5° l ugar-: Carmen,
pontos.

6° lugar: Noemi~
8 pontos. ,

70 Iug a r Idithe e
Piratas e Va.nd a, do G
tos.

80 l uga.r: Gilca, do
da, do União e 'Cto ê

ti pontos.
90 l ug a r: Lyr a, dr

po ntbs.
10" lugar: Ma ria d

T..ígi a , du Gre m'i o, Ad i

ra tas, Su Ia.m ita e Ro
União, todas corn 4 r

110 lugar: corn 2
ina do Un ião, Gisel

'ogi'Pa.

('ada vez mais, vem o Segundo
('a m ueo n a.to Metropolitano de
Ba stce t-La.l l F'erní ni no, concentran-
do o int eresse dos esportistas por-
t o ·alegr"llse, O público que com-
pa rer-e aos jog'os das nossas bas-
l{f'ieloolis(as t em demonstrado de
sr-be Io f) ent usí asmo que aco mpa-
n h a. o df'oR€"nvolvÍlnento do certa-
7TH" cí ta.dí no. Hoje à noite, o pu-
bl iro amante do esporte ya n k e e
t~I':\ ma is uma oportunidade de
PI',,"plI('i,,\· um espet.acu lo do í n-
tPl'essante espor-te, pois dlg'Iad ia.r-
S~-~O a~ equipes repvesentati,-as
do J']Spol'te Clube Piratas, e do
Gr~mi" J"oot-ball Porto' Ale gr-e n-
se. II;ln ví ata das ulttmas a.pr esen-
tac;f,ps dos dois quadros, aifiei!-
l"lH'nt~ pocl_erá se prever o v enc e-
(],,1' do ,,..nc'ontro, O team t:ricolor
eo l h e u €'~lJetacular ví to rta na. par-
tirl a de estreia frente ao forte
('onjlinlo (10 Internacional, d er-r o-
18.11<10TO ('0]11 diferença mí ntrna. Na
r-od a d« seg:ui!lte, no entanto, as o e s-
ti aflnR gre mí s ta.s deixaram-se aba-
t e r, co nt ra to.da expectativa. pelo
c•..•.•~·· '.--'"';-~rl..r- _"J;J""""';~-", o... Pi t-a tas. DÚ:(

~'V{;t"W;} nquoUl ap O'§ÔlQlO.ld -:~.
ut93 saçttmar t .aod .TapU<id~11S(7.I

!e.'3W90 op 0&1 00l!'l ~'
~l'll, o UlOO oproan ap 'OilUlUl
-op ap o<l.Wd-o'ç ou 'oso;lOP1V
Opll'll'lttoUl '8'[lUlOUllltjO .IOp
-na4m{)o op apjrroo 1l 0P'BolP
-nÇa.rd. ,!aA1lt{'.rod '1lquno 'a
lano9f o OO'OOç $.10 urs J~~IHW eu

, :olJlP90 op O&t'
ollq.rs o uroo op.tooe ~p '03
-U!UlO'P ap oO'):I'~d o'\,: ou ·'B.IlUl

• -1lt{G OpU'll~UOW'.rllRI[aa a~u".t
-.l9:>UOOop t.I!<l~l-1l0,'8"opnorpu]
~ald .Iaatlq aod ·OSOp.ltlO 'O

t:n'lUl.eunato EA.h·.n

Como ti.Yel,110S o poi
su ge ri r, e, a.te nd e n do
jesejo de m.ui to s ru
;:;. J;, a rliretoria .da
'aba de programar
.e o n a r o Flxt r.a JuveI'
n lc-IaUva dos dârige t

cet.-ba Il ga ucho, sem

~..........:..
.0 ~
I"~. ~-<- --""'.., --ta

O
""""t-.CJ1V

J ~c..
~õj~O
t --+-
V1QJ

. ""'"""" ...•

desta forma dão mais uma opor-
t un í d.ad e aos juvenis P3 ra progre-
d h-em .na: .p+a tí ca do seu esporte
predí leto. Digna, de e logio s foi 1-
gua lrnent e a ideia do a t u a l

Desde já se' e nr-o n tr-arn abertas
as tnscr'ições dos interessados, po-
dendo . pa.rtí cí pa.r todos os clubes
da pr lm ejra e. segunda divisão,

O inic:iú--QO l'eJ'el'ido

O

C'D
:3

c::;")--,:
C"D:3_.
O

c::r~
·OJ ~
~ ><~ r--...)
C'D" c:::>...•...~

li



J-=-!:?O!!2 - 1955JFOlHA DA TARDE - .Edição .0 .....

BASKET

remio.H9je
ertameF emlnlnO

irata
tlel

2;.). 'L'ADEI" Ff;,MININA

Apô' a l'ealiz,,~iio da partida do
Grern lo corn o Piratas, pejo Canl-
peo na to Feminino ele Baskel-Ball,
a \colO('ação da.s "cestinhas" no n ..
('onente, a o premio instltuldo por
"Folha :B-:sportiva'l pa sso u a ser a
se'g uí nt.e :
. 1." lugar - Drv a , do união - 24
po n t os : 2.0) Jd í the, do Piratas, 21;
3.0) Marg;ot. da Sogipa, 19: 4.0) Ge-
s na . da Sogipa, 17; 5,0) Magda, da
Sog-ipa. 15; 6.0) Noenli. do Greil1io,
14; 7,0) Gllca. do Gremlo, 11; 8.0)
Ioland~. do Gremio; e Cat'1Uem. do
lTnião. 10; 9.0' Vanda, do Gremio,
9; 10.0) Marlene, do Piratas, 7;
l.~.o)· Leda , !'Io União; e 'Cl.o ê. da 80-
gira, 6: 12.0) LIra, do Piratas, 5;
1 iLo) l\Ia.ria de Lonrodes e Lig';a,
do Grerhio; Adelina e Rosa, do
Piratas; e SuJamitlle Ro se. do U-
nião, 4; 14,0 lugar: nU~l1ette, do
r'iratas; Gise1a e 11$::1, da Sog'ipa
_ 2 pontos.

A~jJLHIDA NOSSA- SUGESTÃO, A FGB 'REALIZARÁ -O EXTRA' JUVENIL SIMULTANEA-
MENTE COM O CAMPEONATO I FEMININO -----

Ca da vez mais, vem o Segundo
('" mueo ua t c Metropolitano de
R~:.::Iket-ha)] L~enlinino, concentran-
do o interesse dos esportistas por-
t,,·"leg;l'f'\'se. O pú bl ico que com-
p::'t rer-e aos jOgos das nossas bas-
l"·j,,j,olistas tem demonstrado de'
sfihp.jo o entustasmo que acompa-
n h a (I deR€'nvolvimento do certa-
me ei t.ad í n o. Hoje à noite, J pu-
hl tr-o amante do esporte ya n k ee
tN'\ mais uma oportunidade de
p re se ncla r uru espetaculo do in-
tpI'e~sa.nje esporte, pois dtg'lad la r-
fif'-ão as equipes repI~esentativas
d o }']SI101'te Clube Pira.tas. e do
(1n'mi(, F'oo t- ba l l Porto Aleg r en-
se, I';m vis,ta das ultimas a.pr-es en-
t a võe s dos dois quadros, difiei!-
m e nt e poder-á se prever o vence-
(1(». do .orico ntro. O team t ri co lor-
e o l'lr e u espetacular v itorta na. i;> a r-
t i(l~ fIe estrela frente ao forte
co ni uu to do Internacional, derro-
tando-o com diferença mí ntrna. Na
'roda da seguinte, no entanto, as C'PS-
tl1lllas g r emi st.as deixaram-se aba-
t e t-. ('(HIÍl'a, toda expectativa, pelo
.r.~.•-;.;~.~~" •.;L- Ttr-~~ Ç\" Pirata"s_ UOI
-~\l{a-,rua J1I~uom ap O~O!qlo:rd e:

moa saQ!anaI I': lod .tapufld~ns
!o.lllP9q op O&Ioíln

-rs o LUO:>oprooa ap 'oãutur
-op ap o<l.t\ld 0'9 ou 'oso.ropiv
opusauour 'll'[!lUOlUlltjO .1.01>
-na4mO:J op llpp.IOO 1l 0Pll;)!P
-nça,n1- ,taA'Illf.tod 'lItjunO .a
!flntJ9r o 00'009 $.IO ma JllnHw (Ir

, , !0.il!P90 op Of:I
oí/n·t!! o lUO:> opzooe ap 'oí!
-unnop .ap oa.\:\ld 0·1';ou 'll.lllU

,-Ilqo- opuequour '.reiÚ[<lct fl~,tia.t
-.1(I:Jt[O;) op 'é.qapll;) 11"'opnotpn]
-,a.td .taIl.lll,f Jod 'o$op.1"eo '·0'

desta tor-ma dã o ma.í s U1TIa opor ..
tunidade aos j uv e n í s para" prog re-
dirern .na: .uia t+ca ao seu espor-te
predileto. Dign a de elogios foi t-
gua.Ime nt e a id e'la do atual pre-
sidente da F. G,. B, "1l1' e rerua r
o citado certa me em homenagem
ao pt-im eiro I pre s í d ene da. entida-
de espec-ializada. o saudoso espor-
tista .Iosé Ca r los Da udt, instituin-
do um valioso tI'O re u ele ef'i cie n-
ela co m o n orn e da q u eIe que foi
um yel'aadeiro ba l ua rte do espor-
te a m a do rfs ta do Rio Gta n d e do
Sul.

premio of'er-eo ido pela Funil' da
'i'JIl'd(- .F:.l!Jt)oJ'th"u sofreu nrorunda
a.l t e racão, sendo a ordem de co-
l(j(·ação a t ua.l a seguint.e:

lfl lug a r; Di va, do União, 24
pontos.

20 lugar: Margo t, da So g í pa., 19
ponlos. .,

3° lugar: Cesl1a, da Sogipa 17
po n t o s.

4° lugar: Magda, da .Sogipa 15
po n ro s.

50 1ug ar: Carmen, do União, 10
po n t o s,

6° lugar: No em la , do Grern lo,
8 po n tos.

70 lugar: Idit.he e Ma r l ene, do
Piratas e Va nd a, do Grerni o, 7 011-

to s
8° l uga'i: Gilca, do Oren1io, Je-"

da, do União e 'Cto é da So gi pa ,
ti po nt os.

9° lugar: Ly ra, do Piratas, 6
pontos.

10° l uga r: Ma r-ia de Lo ur d es e
Ligi a, do Grf'mio, Ad e lí na, do Pi ..
ra t a s, Su la m i ta e Rose Ma ry , do
lJ n iã o, todas co m 4 pontos .

11° lugar: ('001 \\ po ntusc.caõ a,
in'a do Un í ão , Gisela e Hza, da

'ogi'pa.

Desde já se' encontr-am abertas
as t nscrlções dos tn teresaadoe, po-
dendo . participar todos os clubes
da primeira e. aeg uuda idiyisão.

O inicio do referido campeona- ,I: ~

~~ S~u~~~á ~~ aé~~~~~~,~~d~en~r;;~~: 1'-·' - ---., .." -í-- ._-,- - -"' "-, .>~
sendo que segundas e quartas-fei-
ras uma par tida juvenil servirá
como preliminar do respectivo .10-
g'O feminio. Sextas-feiras, no en-
tanto, quando não mais se l'ea-
Ií aarã o. Jos'os -da referida .ca teg'o-
ria, efetuar-se-ão rodadas d u pla s
pelo Ca mp eo na t.o Extra Juvenil.

'1 :.. •.• ,.!. Q>Q>Q> l/I (11 CII ('CI,I"
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Co nro tivemos oportunidade de
"1.lt;l'l'iJ', e, a.te nd endo m esmo ' ao
ese.io d e mui t os flliailos d"F'.
:. H, a rliretoria .da ent í da d e a-
'Hh;.\ d e p"Og'l'amal' um SUb('HlTlw
)f'0l1f.1.10 E.xtr'fI .J u V (I> J11l. Lo uvavel
n icia l t va. dos dirige u Le s elo ba s-
'et-I:>all ga uc ho, sem duvida, que

.I~.'



30GOS ABERTOS FEMININOS _
O E. C. Piratas, que tanto vem bri-
lhando em jogOSdo .campeonato de
basket e volleybalí,sendo que neste

" dev~rá disputar o uÍtlmo jogo com
a Sogipa, empatando na liderança,
ease vença, vai _disPlltar os Jogos
Abertos Femininos, que "Folha Es.,
POl'tiva" realIzará de 131t 20de no-
vembro proxíme, Na foto, aparecem
as "estrelas" do Piratas em ação,
Oontra o "flve" do Gremlo Porto

Ale,rense



EM PLENl\ Â.SCENSr:p
O BASI(ET FEMININO

Escreve -Alberfo MATTIS
M,\ IS "ma vez f ico u provado

(Ir/e- o b a s k et.b a Il f eml nl no vern
se de"envolvendo sa t.i s Ia tô r í a-
ru e n t e aqui em Põr+o Al egr e , J,-
to o que verifican10s na. noite de
s eg n nd a-f eira, qua.ndo se defron
ta ràm os quad ro s do .Grêmio
Náutico União e da Sogipa. e no-
vamente na quarta-feira à noite,
quando disputa.ram as equipes
re"re~entativas do Grêmio e do
Pi rat a s . o padrão de jogo em-
preg.ado pelos dois ultimos qu a-
d {'OS já foi bem diferen,te, ('0]110

tivamo s oportunidade de a.ss ist ir
e igualmente de registrar nestas
e ol u u a s , do apr-esen+ado na tem-
po ra d a do ano passad? As a tl e-
tas· que vem se dedllCando ao
es p orte da cesta; em sua maioria
já ",tilo dominando com mais
perf"ic;ão e destreza a bola, Já
T)O~S\lfn11mel hor vtsão da cesta
e, en-rin1, controlam m el h o r .

Assir(t, por exemplo, no p rêl í o
de q ua rta-J'e i ra, entre os qua-
dro s do Grêmio e do Piratas,
novamente t ív emo s o ensejo de
aprec+a r diversas jogadas sensa-
cíoua í s . A partida, que. se vinha
efetuando na quadra do Piratas,
ini(~jou-se sob certo nervostsmo,
s e nd o que as integrantes' dos
doi ~ tea ms procura varn poucas
vexes a ces ' a. Ma s quanto mais
SE> a d is n ta va o ponteiro do r-elo-
S'lo (cron om et.no não havia des-
ta feHa, pois o cr-onom etrtsta
e.sca l ado deixou dO' comparecer)
melhor se vinham 'acer~ando os
doi" conjuntos. Embora o pri-
m ei ro t empo transcorresse bas ..
t aní.e equilibrado, a pressã.o por
parte das cestinhas trf co í o res
foi mais acent uad a . Assim, sen-
do, o periodo inicial f in d o u com
o m at-ea d or assinalando' 1~ alO,
prõ G rê m io , '

No segu nd o half-time, o tearn
Ioca Lá.r-Io anresento u-se maravi-
lhosamente bem. Jogou com u-
ma d,isposição extraor d inárí a e
ch eg-o n mesmo a dominar as a-
ções e o marca do r . Nesta a lt u-
ra, pr-i nc-i palmente Ld í th e e Ro-
sa, ('onséguira, ITl co'ncr ettaar 'jo-
gadas de vul to, a primeira no a-
t a q ue, e a outra na defensiva.
QWUt!Jo faltavam precisamente.
q ua t ru mí nu í o s par.a o t erm ln o
do tempo r-eg ularnen ta.r, veneta
o Piratas, por 17 a 14 e a der-
1'0 ta do Grêmio pai-ecí a cer a.
A ost/' altura d os acorrtecimen-
tos o treinador do team g remla-
ta introduziu uma ojrortuna subs
t it ulr.ã o : Ligia tomou.., o Iu g a r de
Aó elia , O qua dr o do ll:s!adio 0-
lln1Ji'\('0, <1.\le vinha atuando mal,
de dominado passou a do ln lna r
com tanto acerto que em poucos
ínstn n t es es+a va comand antí o o
rna rca ôo r , ]j~ uua ndo o escore
favorecia o Grêmio por 23 a 17,
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f:a,~aYa11'l apenas dois minutos
pala ,conclus?Lo do ent'onlro.
Ma.í s uma rea cã o ~ncetaram as
oo manrta d a s de Jc1ithe q ue a-
p en a s co nsea urra m destol1tar €'1T\
parte a di't'e.re-nça existente. Ren-
do que o pré l í o chegou ao termi-
no f com a vd to rí a jnsta e m ere-
cida do q n a d "O t ri co lo r pelo eB-
,COI'S de 2~ a 20.

No t ea.m vitorioso, tí vera m a-
inação destacada: Em primeiro
p í a n o Jo l a n da, q u e d emo n s+ro u
ser uma das mais tut.nrosas ces-
tinhas de nossas quadras. A se-
guir, aur-esen t ou-s e 'galharda-
m e n t e No ern l, seguida por Cilca,
que foi a. mais positiva no final
no jogo, g a.ra.nt í nd o a vitoria,
As demais estiveram r eg ul ares .

No t e am do Pl ra ra s, Ldit h e e
1'.08a foram as m el h o res . A pri-
meira tél1d.o-se. eonstituido m es-
mo como cestinha absoluta do
p1'Plio e a outra jo g a n d o uma
enormidade na defensiva, Ad el i-
na e Ma rl en e desta vez pouco
produziram. Hu g u et t e foi mui'o
empregada.

/'

,A arbitragem de João Batista
de Ca m po s foi boa, serid o q u e a
de seu aux ntar, o mesário Nel-
sou, estêve apenas regul a.r-, ten-
do demonstrado ser ainda 11m
tanto in exp erí en te no manejo do
apí t o ,
In!3x)llkavelment", não se apre-

sentaram o fiscal e o cronome-
t rí s ta esca lad os, sendo que por
êsr e mot í vo o tempo foi contro-
lado por dois rel og ios comuns.
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BASKET /

x Gremió Hoje
/

NoiteSogipa
Em Jogo D

"-a
eCISIVO no

Amanhã o torneio promovido pela Associação
dos Amigos do 4.° Dístriíe - Domingo o Tor-

neio Infantil

QUINtETO representativo do basket feminino do Gremio, que hoje à noite travará sensacional peleja
com o team Iider da Sogipa

'rendo como local a quadra cen-
tral da Sogí pa, ã Av. Alberto Bins,
Mel ua r-ue -á hoje à noite a 'ú Itt-
ma partida do pr ímei ro turno do
CII,mpeolla.lo Metropolitano de Ba s-
Ic e tha cl Feminino., l:lerão co rrt e n-
dores -do pré lí o as equipes do Grê-
mio e da Sog í pa: Sem dúvida algu-
ma, é das mat ores a expectati v a
reinante para ê st e clássico do ba s-

k e t ba.l l f'e m in lno, po í s é de ma.i s
«onb e-lda a, rivalidade existente
entr as dua trad! oais age rnl a
ÇÕêS da cidade. Cresce ° entusias-
mo dos que vêm accmnauhanüo o
referido ertame em vista da' iex-
t.ra ó rdí nárta responsahilida.de dos
ctui" teams digladiantes, De um
lado, a Sogipa,' Jíde r invicta do
ca m peo naf n, fará tudo para pod e r
con i+n u«r- a ocupar a privilegia-
da posição. e conjunto t.rl c o.lor,
1'01' sua vez, t e nd sido derrutado
dcsejaTá rec upera r aqu(ile ponto
perdido, devendo para -tanr o vu.o-
r-i ar= s e hoje à noite, Verdade. tarn-
b1'm. é que leve favoritismo 'pen-
de para as cestinhas da Av. AI-
bei-ro Bl 118. já. que atuarão na
própria ca sa e ainda porque até
O m ome n t o fo ioe sq ua.d rão que
lllt>Jhor Imjn-e sstono u na presente
J m pq r-a da . Ma~ em yh:,ta-l'{Ja una
at u a cã o das tricolores rente ao
F'It-at aa, o encontro de ~ogO ma í s
p roru e l e lJITI transcorrer m u! to
disuut ado e euuütbrado.

KII1 vtst a da ímport a ncía da. par-
t í da, igualmente é de se prever
que corupar-ecerã ao reduto das a-
t letas a lv l-tneg'r a s " UTI1a numerosa
torcida, que procurará incentiva!'
ElU;I~ a.t.le t.a s predilet.as.

Se-ndo esta a úllima peleja do
tu rno ainda não foi programa.da
uma. m-e-Hm inaa-. Eln viat ud e disto,
O espetáculo tem seu intci o pre-
v í st o para às 20,45 horas.

Conforme indicaçã.o do deparla-
m ent o de ofieia.is da F. ~; B., atua-O
rã o como autoridades os segu í nt es
oficiais:

.J lIlZ: n,,/)cns Fonseca. F'Jsca l :
Juhile Spring'llel. Ct-on ome t i-í s t a :
}l;lias K::duUf. A' Federação esta-
rá .ve nr-e-sertta da na pessoa do cro-
no me t r-ist a indicado.

'j'o..•.nede 110 40 Di~ÍI·Jto

'I'o r'uefo 111fa,n1H

Ainda em bcm ena.g em ã Serna-
11a da Pátria, rea.Haa.r=s e-é, arn a-
nhã urninteressante 'rorneio de
Ba sk et ba ll, promovido pela Asso-
cí aoão )lus Amigos do 4° Disl ri-
to, em combinação com a Soc"Leda-
d ~ 1'1etodista de Jovens. Os Jo-
g'OR, que se desdo brarào na I qna-
dr-a cimentada da Juventude Meto-
dista. à rua São Pedro, esquina da
Presidente Rooseve.t, serão dispu-
tados pelos quadros da Juvenlude
}<:s]JoJ·tiva, G. E. Ren ner. Gondo-
Ieí ros, Navegantes São João e Soco
Metodisla dos Jovens.

O quadro ven ced or- será p rern la-
di) ('OUi unia fina taça, of'erta do,
v er-b aõ or- .joeé A1oisío Filho.

Ir u n c-Io na t-á. como árbitro pr-í n-
çiva1 do tor-neio o e sp o rti s ta Dra n-
CiRCO Te d o Neiss. do quadro de 0-
c-ia ia da F. G. B.

Pa tr or-I nado pela Liga de ))efe-
sa Nacional, d e verá "se r le v a do a
efeito no próxi tno domingo, 'oe
manhã, um 'I'o rne lo de Bask et.ba.Il
)n[aneíl para clubes fillados a F.
G. B., devendo + s et-v ir como local
dos jogos a quadra da Sogí pa , 11
Av. Al berto Bins. As inscrições se
pnc·ontram abertos, podendo serem
feitas na secretaria da So gIpa ou
na redação de st.a jmat ut í no. O ca r-

nel dos jogos será' sortearlo na
prese nça dos representantes dos
c-Iu b e s pa r tt ci pa n t e s antes do ini-
cio ç10 torneio'. A Ol-g'anização dos
jogos es ta t-á ca i-go do d esnor tl sta
ta. Ti~dg'ar Maria U"\d(11~ o po pu l-rr
Xeri Ie,

('nlllpeonnto ,E~'\':h:a JOrV ENIL

o Super-Campeonato Extra Ju-
ve nl l , que deverá ter Intcí o nl{" prõ-
x í ma segunda-feira, desde já vem
empolgando as atenções dos es-
portistas l í ga d o s ao ba s k e t.ba.ll.

Gl'ande ~ o. numero de juvenis
de nossas gr emi.a çõ e s esprttvas
que. se encon tr-a rn ans'ipsos "para
enlrar em atividade- no esporte d"
sua preferência. A té o momento,
no l'i1ag-no Cf>rtalue, corno sejam:
So glpa , Cruzeí ro, União, Florida'"
Ga.úr-h o. J1]' intenção lia So gtpa in-
tervir co m dois quadros, se O~ di
re st.o res da F. G. B o pe r m lt lr e m,

Para tanto, a agTemlação da A,;.
Al b er to RIns so lí ci tou informação,
sendo, que a F. G, B, até o mo-
me nt.o não respondeu à consulta,

_ Ó presidente da li'. G. B. faz
saber a todos os inleressados que
a í n sc rlçã.o para o Super-Ca.mpeo-
na.to, Juvenil encerrar-se-á hoje à
noite, Im pre t er iv e lrn e n t e.

técnic-o da. F,G,B, que os jogadores
J'a.gua ry e Noilo fora.m dispensados
porque não compareceram. com re-
gularidade aos treinos. O atleta
Da i'cy, do 'União, há mais tempo
havia solicitado dispensa por mo-
tivos esp ecta.ís. A respeito do con-
sa.g'rado atleta so g í pa.no. T o r r a-
no, í.nf'o r m o u-oto s Viafore que {Ss~e
jogador, em virtude da m a gnff ica
.ar uaçã o d "ante OS' últirnos tr,~i-'
nos, t.i n ha a.ssegn rado em definitivo,
sua po sl çã.o na se l eçã o, mas que
Ia.rn eu tá ve.l rn e nt.e viu-se o bri ga'do ••
sl1spendê-lo em .virtud e de u,ma in-J.
fecção nas vistas, sendo que o re-~
ferid, atlela deverá ficar sob ob-
serva ção médir-a pelo menos dez,~
di a s. Impressionou vivamente a a-
titude do cestinha Torrano, que se
o f'e rece u a treinar logo que To ss e
po safv eI. No. entanto, o treinador
é de opin iã.o que não poderá espe-
rar 10 ou mais, dias para depois
adapta t' o aUeta ao padrão dos
d ema.i s í n teg z-an tes do conjunto. Os
atletas 'rrisca, do Petr6pole e. Pe-
d io I<'onseca, do Ma rcf lio Dias fo-
ram di spen ados já que não cO{Tes-
ponderam. D.epois que Viafore ha-
via citado os nomes dos dispensa-
dos, sob os olhares surpresos dos
p~r sentes" igual mente pediu dispen-
s o alleta Iv o Rig'obello, da 1"10-
y da. Desta ro rma, so bra.ra.ru como
Ie m e n to s efetivos do combinado

os segui JlttLf'>~ jog'adores:

prom e t ido a arhitrar aquêle ímpo r-
tante jôgo pejo campeonato daque-
la cidade. Mostrou-nos o Inrorrnan-
te duas bolas de basketball, um-
orerectment.o . da Firma Hoppe, de
Santa Cruz, pa ra a F.G,B. Deseja-
va, o Corinthja.ns H. C., cujos í n-.
teresses v eio representa]' o espor-
tista Bar-lces, que 'as bolas tossem
of lcl a.l í aa da.s -p e'la l".G.B. para o ~ró-
xí ruo camueonaj.o estadual, a se
rE'aliz~~' no ginásio corin th ia no em

fins de llovelnbl;o ou pr lnr-í pí os (I.
dezembro. A diretoria da F.G,B. de-
verá pro nu n cí a.rvs e sobre ês te as ..•
sunto numa das p róxl ma s" sessões.

Sõ bre os campeonatos de basJ{pl-
ball já co ncl uí dos, tn Io rrno u'-n ors
S. Sa. f inu.l l xa.n d.o, que o oco rin-,
t+iians" havia co n quis t.a do () t et ra .•
campeonato na ca.t egor-la dos iu.
fanUs e oue a Giná~til"a couquta-
tara v o hi-carnpeonato juvenil da.
cidade.

o~ flue _f01'nUlI·ftu )10 S!:.JeclÓIH,do

Apl'oximadamt'ntc dois meses nos
separam do próxi mo Carn p eo na.to
Brasileiro de Basketball para adu l-
tos.: po is co n toi-m e fomos informa-
dos o referido certame deverá ter
í nrêto a penas no dl a. 29 de outubro,
s e rv in d o co mo local a Capital pel'-
n a m.bu ca.n a. A di.retoria da Fede-
ração Gaúeh~, no intuito de fl. er-
.se re pres en t ar como a fôrça ma,-
x í ma na.quê le torneio n aci o na.I, des-
de cedo convocou os jogadores mats
ci-ed enc la.dos, encontrandO-S7 êstes
em treinamento bá três semanas.
Ainda terça -feil'a, tivemos a opor-
tunidade de apreciar a intensa a-
t í ví dad e dos seratchmen estaduais,
que vê m se preparandc sob a o-
rientação técnica de Leo nardo Via-
rore, Junto a êste dedicado e capa-
eitado Lret n ad o i-, co lh em os a.lgu rn a s
lnro rm açôe s que d everã o interes-
sal' a todos que se í nt er-assarn pelo
ba s k e t, An te s id e ma ls r na.da , o t re i-
n a do r da. s e l e çâ.o forneceu-nos os
nomes dos jogadores que a partir
de terça-feira seriam dispensados,
sendo que dos ]8 convocados s6-
me n ti, 12 perrna neceriam como de-
rí ní tIvos, co ntor-m» d et ermi n açã.o
<Ia l".G.B. Assim sendo, disse-nos o

o lhtHket t""'~ Snnta Cruz

E~'beJ'lo, Ewet-to n, Tasso, Ka lu ng-a
e Nev, do Gr-ê m Io : Cl eorna r, Madri-
,nha e Mu aso Ii n í, do Internacional"
Ne d e e Vilson, do Cruz.eír-o : Ujis~

da Sor'.'ipll. .

Tgu a lm e n t a, disse-nos o técnico
Yiafore, é seu desejo excurstona r
com a se le ção cada fim de sema-
na. devendo s er-e m rea.Itzados jo-
gos em diversas cí da d ea do interior.
De.st a forma, o quadro será pôsto
a prova e os a.t le ta s acos tu mar;
s e -ã o m .a-u bí en tes estranhos.

1~11('ontr3mos ten;a-feira à noite .
.n.a sede da. F'ed era ção G.~úcha de
Ba ak et ba.l l, o d eô icado esportista
s a n tacruz e n se Paulo. Back es. um
entusiasta do esporte aa cesta.' Di-
versos cargos de res po naa.bí Ií.da.de
o referido proc'er, ocupou nos es-
portes da Capital ao F'umo, sendo
q u e at ua.Im e nt e v ern exercendo o
põs t o de vke-presidente dl1 TJiga
de Ba stce t de Santa Cruz do. Sul.
Hlm pa.lestra que m anr tvemos corn
o Ba ck e s. êste nos forneceu diver-
sos dados so br-e () bás k et ",tU .do
sua cidade. lnicíahnente, di$s-e~Il0s
que l:avia chegado a Pôr to Alelsre
pa ra contratar dois árhitros fiara
rJ C'lássico de haskethall de Santa
Cruz, a se l'eal:::al' nU-,pr6xinlo f~\a.
14, entre cs quadros repJ'esent.allyos.
do Corlnthians e Ginásti (o c1ás-



1

1DUAS MAGNIFICAS fases do jo-
go Sogipa x Grimio pelo Campeo-

. nato Femiuino d~ Basketball, leva-
do a efeito na noite de sexta-feira,
na quadra da Av. Albel'to Bins, A-
cima. o jniz Rubem Fonseca levan-
tou a bola entre as atletas- Noemí,
do Grêmio, e Margot, da Sogipa.
Na expectativa se encontram tres
cestinhas tricolores e duas sogtpa-
nas. O marcador, a esta 81ltura,
indicava 37 a 12. Em baixo, um e-
leki%ante contl'a-atll4ue di} Mar-
'got e Gisela, d... Sog·jpa. Adelia,
embaIxo da cesta, e lolanda, jun-
to à. Iinllll> de lance-livre, torcem
para que o arremesso de Gísela
não se eoncretíse, mas de nada a-
di••.ntou a tO!l"cida.A atleta sogípa-

na concluiu com sucesso.

'BASKET

LASSICA VITORIA DA SOGIPA
SOBRE O GREMIO NO FEMININO
Com a realização da partido.

SGg'ipa x Grêmio, levado a: efeito
na; noite de sexta-feira., ch eg ou ao
término a primeira parte do Cam-
p&ona.to Metropolitano de Baak et-
ball Feminino. A partida que era.
-&lIperada com grande !ntel'êsse,
eong'r-ego u bom publico no reduto
9Jlv,l-negl'o. Lamentavelmente, o
ieso em si não chegou I\. agradar
'como era de se e.sp-e.rar. Acontece
que. a superioridade do quadro da.
Sos-Ipa toi tã.o fiagran te qu e o
embat e tornou-se desint er esaan te
e 136 não :!osseHl a.lgurna.s jogadas
de vulto por parte de destacadas
atletas da. Sogipa e d •• Iolanda, do
Grêmio, até teria. s e tornado mo-
n õ ton o , Esperava-se que o con-
junto tricolor viria Impôr maior
reSIl!t~ll",ia ao quadro locatário,
que era. na verdade favorito do
préilo. No entanto, isto não se re-
g'istrou, S&lldo que as cestinhas
e1>-Bla.ndadas por Gí lc a, conaegut-
raea Impor certa re"istência 8,0-
merrte, até aos' 15 m lnu t os de ações.
Desta altura até a.o fInal do j6g'o,
O qulntetQ sog'ipano, atuando li
bas& ã& eQll.tra-ataques, suptan tou
U t ••aro gr ••mista ("1'1'itoria1 e nu-

var a melhor, uma. ou outra. y-&z,
na disputa do rebote. ,
Com esta vitória justa •• in$o'-

tismã\'el, a Sogipa. continua lide-
ra.ndo o certa me, seru sentir o sa-
bo r da derrota, segutda em 8&'-
!l'uudo lug'a r pe'o União, vindo li.
s eguí r o Grêmio ", o Pirata s,

Os dois quadros atuaram e m r-
ca.ra m co nto rme seg ue r

SOGlpA - Ma rg o t (12), Uagtlll.
(22), Gisela (7), Gesha (4), Bell-
triz (3) e Hza. (1).

GREMIO - Gilca (1), NGeml
«(), Adélia, Va nda, Iota nãa (3),
Ldgía e 1von e (1).

Como jtrlzes funcionaram com
bom desempenho Francisco IedG
Neias a Rub ens Fonseca.

Colocação atual das cestinhas - Não comparece-
ram as autoridades no Infantil

mer lcamen te-, o primei'l'o t ••rnpo
oheg'nu 8;0 seu térmí no com a ví-
tõrta parcial dl!. Sogipa. com 23 a.
S, No segund<) pertodo da .partt-
da, qua.ndo •••.a d•• s-•• esperar que
as companheiras' dE> Iolanda que,
diga-se de. pa.ssagem, foI a. un í ca
atl ••ta. tricolor qu.. atuou muito
bern, passaríam a. reag'ir. acon te-
c ••u justa;mente G contl'll,l'Ío. Mai.
uma VE>Z o quadro alvi-n eg-ro de
,Gerson Ruh e con ttuuou a d.ominal'
.amp lam en te, tendo uêsr e período
a.ssfna.Ia.â'o mata ZG pontos contra
apenas 6 daos cestinhas trtcotor es.
As attetas Integrantes do con-

junto sogj~no, na. ul trma parte
do em,);.at... 1l-P'l',6S.i>ntara.mum pa-
drã.o de j.6!;'G>jlr.tiCG e vjs to so,
dando soJ>.ejas provas de 8U'f3
:-e",l.SI qualldatles t~'nlcas ind.ivi-
dua.ís •• ee-Ietí vees, E q,uant!) ma.ls
"'E> a;tliantav-a o t••InI>.(},do(). jOga,
malar SE> tornava a. diferença. exis-

t e n te no marcador, tendo o ••ncon-
tro chegado ao seu tinal acusan-
do o placard ·U para a Sos'ipa. e
apana.s 14 para G Grêmi/).

No conjunto vencedor todas a-
tuaram bem, t&ndo 8E> destacado
em prim e íro plano :Magda •• Ma.r-
go t, que dsmonstraram bom en-
tendimento no contra-a.taque, "8-
ta para armar e a outra para con-
cluir. Igua.lme nt e Gisela, Beatrlll
e lha realizaram uma boa parti-
da. Particularm ente G13da me-
11101'ou muito em proríuçãot e mes-
mo no padrão de jôs'o. Gesha não
repetiu atuação tão deatacada CG-
mo noutras vezes. Parecia. não
se encontrar em boa forma f(stea..

No tearn das três côr-es, someu-
te a. atleta Eola nda, qu e de. jôg<>
para. jõg'O vem melbora.ndo de
atuiç!to. As dema.is foram regu-
lares ou rraeas , S.alVQ.U-S •• ' a.lnti3.
em part e No emf, que COllSe.gU[U Ie-

COLOCA(:XO DAS'
CJllS'J,'INIf AS

\
Tend.o chegado ao têrmmo o 1>rl'-

mef r e turno do Campeonato Femi-
nino de BMIk ••t-])all, a. c"lGeaç,!l@<
das cestinhas por po ntos f'onsigu!>;'-
dos vem tJe ser 11 segutnt ez
1." lugar: Magda, da. Sog'i1l3, - 11

••ontos:
(CouMnu.\l. !lia. 16." p41na.)



BASKET
- t

Organizado o carnet do certame
feminino e do super~campeonafo
Aherlas as inscrições ae Brasileiro' de Lance-

Livre Suspenso Wilson MeleUi
• , Conforme tivemos opo rt un lda-t e

de. noticiar, terá inicio no pro xí mo
dia. 19 do corrente o Super C'am-
péonato 'denominado .Tos/\ Ca rlos
Daudt, hornen a.gea.n ô o desta ror-ma
a ]'.G,;B, seu primeiro pres í d en t e
& um dos maiores entusiasta. a"
espor-te amador do Rio Grand" ,:J.,
Sul. Ter~a-reira a, noile, reuni-
ram-se dí ver sos representantes
dos clubes participante, do ,'efe-
rido certame, assim como do caril.'
1 eonat o remtn íno, para ela.bo r a teorn
o car-n et dos doIs cer ta m es. ob e-t e-
cen do or- Jogos à segu ín te progr a
maeão :

DTA 1.9 - ne'10 ca tn ueo n a t o jn~e
n í l : Florida x Ga ur-h o e Pe-
tropoJe x So glpa. na q uad ra da
F~ol·dia.

lHU!'-ILElRO DE J.A..~CE-Ll VHF.I
Desde já se en co n t ra m a b er i a.s

as insC'l'iç;ões para o 'I'or n eío Br a-
slle.iro de Lance-Livre, or-g-antzado
e pa.trocín ado peja, Confederação
Brasileira de Basket-ball. em co-
memoração à Semana de Ba ske t-
ba ll Sul-Americano, a se realizar
dia 12 a 18 de outubro. As f ns-
~rj(ões poderão ser f eí La.s na se-
de da F.G.B., na 110ra do expe-
diente, a t.é o dia 24 -Elo corren te . i

..

ClASSICA VITORiA.glA-2.!..., - pelo jllv~nil: llnfão J:
4 "{'!rllzeiro. .

P·eln F'em lni n o : Pn lão x Gl'emíc
u a quadra da Sogi pa .

]'1A. 23 - pelo juvenil: Ga nc h •• "
Sogipa, Cruzeiro x Pet r-opo le,
na quadra do Petr-o po le.

DIA 26 - pelo j uv en i t : Sog-ipa x
C'ruaef ro ,
pelo Eem in ln o : 'Gremio .x ~-
~, na quadra do Ul'emlO.

DIA ~, - pelo juvenil: União x
Flol'i"ila.
pelo feminino: Pírat,,-s x União,
na quadra do PIratas.

DIA 30 - pelo juvenil: Pe t r o uo Ie
x: Florida e Gatll'ho x Cru ae.lr-n
na quadra do Gaucho.

DI A fi-10 - - pelo juvenil: Cruzeiro

~el~l~'~~f~ino: So ••..ipa x Piratas,,' .
na quadra do Pu·afas.

DIA 7-10 - pelo jtl\'enil: T'n í ã o •.
1::;ogipa e sel ecão da F,C,B. -
quadra a ser designada.

~t'Uonhnuallão da 8.a p~",)
2,' lu e.a r; :\1al'g'ot, da ~gii>!;O- - 31

i)On(OS;~
~,> l ug;;s r : Di va, 110 Unil)() - 24

I){J 11 tus :
t,> lu gn r-: ldi r tre, dI) Pi.rat~s e. Geo-

s ha , ela t-Jog"ip& - 21 ptrJl.J}ta-s; .
5,' 11J",""r: SQ"mi e l(;l!Ul<l~, dI)

{~rt-rnio - 18 panta.s;
a,o lug'" r: ,_:ih'a, do GrêmiB 12

l}Ol1tt<t.'4;
1:' I u-, Ir: Ca rm en, do Uni'-'.} - 1&

po n tos ;
8,~ lm';'at-: l:;,,:!a', da S<>-g:ij>3aoVa.O-

da. ri Gr:'Tni~ - 9 J*G'nt~s;
9-,1) lll~';l r r : Ia rl en e, do Piratas -

7 POH[r,.:-::; .
li}.' lugar: t';eda, do UIli5-o <} Cioê,

da SL'~ipa - li ~u;nt&s:.
11.' Il!>;k.r: ~I' ri" dE> LoardM, L1-

É;ia. 110 c: r~lniG, Ad.elht.a, do
P~r..t t vs. l!()~a., do Pira.tas.. Slt-
l-nlllcJ. e l-tose da UniJ()'- tõ-
tho.:: •.- .t1\ ~ pnut.ee ,

12," l usr-cr: Llza , '.1" S<>3'ijCI!l.- :I
(ll.n f- .~..;;

13.> lu.,;·,,': HIIS'llette. da Piratl);~ e
0111".1.dg. "União - ~ p.O'nt(J~.

1·1." IlI"""": rvo ne, rio Grêmío .- 1
pIJnl!.i.

DIA 10-10 - pelo juvenil: Un lã o
x Gaucho.
pelo f.em in ln o : J;TniãQ X Sogínit,
na quadra d.e Un íã o.

orA 14-10 - pelo juvenil: F'lo r í-

da x Sogipa e Ga ucho x Petr,,-
po Ie, na quadra do Gaucho.

DIA 17-10 - pelo juvenil: Unl'1o
x Petro poje.
pelo remínrn o: Cv::emlQ x Pirata,q.
na qua dr a- do Grern lo .
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PARTIDA DE
~lt.. , C. B. B.
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Match N.·
Partida N.-

I-• ••••• _ •••••••••• 0 ••••••••••

Date
Data

/:) -.........J. ~ Y..Y. : .

...........2..L 6..x ..L~.5 .

Beferee
Juiz

'7E [" ' l '-i , . l r ; - /" I.~
_ •••••• 1.__•...••••••••••• _ •••••••••••••.•.••.•••••••••••.••••••• _••• _•.••••••••••••.••••

. Entidade

J fAlI" J .r. J. ._ .LI U "~ /..1 / . r- ,. ~'.J . 1/' .,
............................................................ , -; .

. Enfridade
Time
Hora

Umpíre
Fiscal

Team. - (Quadro) ~..) ..~ r:. :....t.~............................................. i!:~O~u~;bi!:d~ · - -----_ .._ ..,,-

Number First Half T Extra Period Total

8 of player E Primeiro Meio o Período Extra Score
. dNúmtlero Score Fouls Score \Fouls Contagem

o a eta, Contagem Faltas Contllgem Faltas final

= t=;==iA=.,f\=:=LI..L==..J= =..::.=..J==l.~=.fl==*ll·==;=·..L=_~ .t..l==;=i/.~XT.;F.~..x~.)\~~~ ·:·~·i·\~(·~··i..· :· ·· ~I-I·~·I···=~···.=t-=~· ·~·~r·

~~~_~~~~~@j=~~~_J~'~~::~:::~~~~~~~1~~~~:I,:g~~=_=_:-;~~:~~:~~~~••
N'ame of Pla"y'er
Nome do atl«aa

•..••••••. o•.••• 0•••• '. _•••.••.• 0•••••••••••••.• _••.. 0•.• 0..•.•.• 0'" .0.... 0"_0.. 00.... 0' . _. ••• oo.•.. o0'_ ••••••• , .• _. _•.•• __•.••. 0.••••.•••.••...... ' •.. 0... ..O._•. _~ ...••.. ~•....•.. ~O.O••. ~........•...• o....... "_"""0" .••...... _._ .... '•.. o., .......• .... .~••• _~..• _# •• o_~. __.••.

Coach
Técnico

Running Seore
Curso da contagem

Team - (Quadro)

A Name of Player
Nome do atleta

Number
of player E
Número
do otleta

First Half Time 8econd Half Time Extra Period Total
Primeiro Meio T-emp~_ Segl'lDdo Meio Temp~_ Período Extra Score

Score I Fouls Score Fouls Score IFouls Contagem
Contagem Faltas Contagem Faltes Conta em Faltas final

:~~::~~\~.· •••l!L:l;L ·••••if;I·.Zf~=~~)';::··.·..~•.•:•.•..••.....~......~:Cj~-j~•..•.~.....:...........q .
A!:I-/..IA.r fi..;')?! (L ~_ . '-_ { ,,1 _._--

....·..~..·;..· :..:,:·:~·~~T'..:;..·')'~.~··········.·····j·L ·..l ..~===~~·=..···..··~ := === :; ~~.~~..~:..~=.~ =: == .
_ ..J.._~.__'•.~J.. ':""'" .": ~;.. _1..~~""",_' _ .

·;:r;'L~\=;j·j~~!_~.'.;;::zl···;~.·.·.· ..·.•.·.·.=.••-_( ..·....•......· · ~~.•.·.······.·.·I••··=·:_:~~~===-
Coach
Técnico

Score of First Half Time
Contagem do 1.0 Meio Tempo
Soore of Second Half Time
Contagem do 2.0 Meio Tempo

Umpire ~............................................. Cnptain ...,..1..... _... _, . I____ --::- -'-_--I-'--'--_-'- F_I_·s_ca_I________ Capitão t . ·.e ••••• m;;a:. , , .

Standard Marki ng : E playei- enter game for first time D player disqualiíield IJ O free throw, two points
Convenção atletas que entram na partida pela L" vez atleta desqualificado lance livre, dois pontos

,x )oa1 fr.om field O free throw, missed O free throw , one point
~ cesta de campo 'lance livre perdido lance livre, um ponto
PI P2 personal foul, two throws PI P2 personal foul, one throw

falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance

T technical foul
falta técnica



.,..
.....................CAMPEON·A TO ~.......•..............:t.~.-

P A R T I DA .. ·D E B A S K E T B A L L

C. B.B

Score
Contagem

Extra Period
·Período Extra

SCOl:e IFouls
Contagem Faltas

Total
Score

Contagem
final

Match N.·
Partida N.·

Date
Data

Referee
Juiz

Time
Hora

Umpire
Fiscal

· _..1 , :.>0 ••
Entidade

Team - (Quadro) o••••••••••••••• ••••••• ., •••••••••• :::. ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••

Name of Player
Nome do atleta

Number
of player E
Número
do atleta

First Half Time Extra Period Total
Primeiro Meio Temp~~I -=- --= Período Extra Score

Score IFOUls Score Score \ Fouls Contagem
ContagemFaltas;======~C~o~n~ta~g~e~m~=====,~~~~C~o~n~t~~g~e~m~F~a~l~ta=s~===f=in=a=I~=

....... _-_ .-.__ _- _--_ ..__ - _-_ _- _ .••........................... __ ..__ -..-._ ..•.•...•.... ~""",. -
:_":::::::~:~:~:'=:~=':'~=I~'-~-l:'.: ••=:;:II-:--=.=·:~~::::~:·:=--. 1························
.••••••• <.•••••••••.•.•••. ~ ••.•.•.•..•.••.•............•.•..••••••.• , .•• i. .::.................. !:':............................. .. : : : : : : : : : :.:.:~. .. , .

~~~fco , _ '!:':o , ~ ~ ~ _ c.........•... I ..1 1 1 1 0 •• .1_ 0 •••••••• 1 _ .
Running Score 1 1! ~j 31 4) 5~ 610'11 81 9110111112113)1411511611711811912°121122123124125126127128129130131j3213313413513613 7138139140141142143144145146147,481491 50__ .. ~ ... _ ....L __ ~ .... ~
Ourso da contagem 1511521531541551561-5'715815916°161162163164165166[6716~16917017117217 3174175176177178179180 181182183!8418518618 718818919°191192193194195 '96:97 :98 i99] 100

Team - (Quadro) 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 Time out _ _ .
Tempos debitados

Name-of Player
Nome do atleta

.
,...,...•

Coach
Técnico

Running Score
Curso da contagem

Score of First Half Time
Contagem do 1.0 Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 2.°' Meio Tempo
Score-ofExtra Period
Contagem do Período Extra .•.

Final Score __ .
Contagem Final

Wínning Team .
. Quadro vencedor

Scorekeeper
Apontador
Timekeeper
Cronometrista

Captain
Capitão

. Cnptain
Capitão

E player enter game for first time .'.'
atletas que entram na part.ida pela l.a 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

Standard Marking:
Convenção

'D pláyer disquaJifield
atleta desqualificado

O free throw , one point
lance livre, um ponto

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

O free throw, two points
rance livre, dois pontos

T technical foul
falta técnica
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BASKET

Continuam Amanhã OS
Jogos dó Juvenil e do Feminino
Club~s

Ama,nllã à noite, terão continua-
çãe os campeonatos de hasket-ball
supel'-ju:venil e feminino, com a
realização de uma partida de cada
categ·oria;.: respectivamente. Pelo
Supercam p e o n a t o José Cal'los
Daudt, jogarão as equipes do
União e 'da Florida. Pelo eertame
feminino, enfrentar-se-ão os qua-
dros do Piratas e do União. Ambos
os encontros deverão se desdobrar
na quadra do Piratas,

VOLLE'i~BALLFEMININO _ Mais um passo .decisiVo1. para a conqlllst~ dO
eampeonato deu ontem o quadro feminino da Sogipa, ao abater inalwlá-
velmente o te.'m do Grêmio Pôrto Alegrense, por 38 x 13. Desde o lnie; ••
as sogípanas predominaram na quadra, terminando assim de maneira a)-
.tamente honrosa o preito. Na preliminar entre os quadros juvenis dO
.cruzeiro e Sogipa, aquele triunfou, por 32 li 22 tentos.

BASKET
bas k et-barl :

Na quadra do PLra"tas serão realizados hoje
os seguiutes jogos pelo campeonato 10 al de

União ver sus Florida, quadros juvenis, .às 20,15 horas e a tle-
guir Piralas ver su s l'nião, do campeonato feminino. Au tortdadeet
arbitro _ .Ioão Batista Campos; fiscal - Rubem Fonseca; apontador
_ Nelson KQhen; cronometrista - :E:milio Barcelos e delegado -

r-_~"~~~~~-9o~ln~a~r~p~i:n~dO. .

\ GRAvÉS "NCtDENIES NA
CANCHA DO PIRATAS

.jeção no clube ·"corsario", deverá
r-eun í r e ae 11o j e' extraordina-ria-
m ent.e a direção da Federação
Gaucha de Basl<..,t-baH. f)ssa reu-
nião devE>l:á ter Iní e to às 1~ ho-

ras. Acredita-se. porem -qu e a de-
missão so lí cí tada peJo e""ortist,,-
Dante. B6sio não lhe será. eon-
:O!e.dida, d ev ic o o pre.stjgio que
goza no selo da en tidad ••.

Onlem lt noite, após o cotejo
entre os quauro s do Unillo e do
Piralas, pelo campeonato teminl-
no de ba-sket+b a l I e que foi rea-
lizado na ca ncha deste u l t.ím o, \
ocorreu gt'ave tumulto. no qual
partJciparam di versos associado,,"
do Piralas e O juiz João Batista -
de Campos ,

Em reunião ontem realizada 11
Federa~ão_ Gaúcha de Basket re-,
solveu Interditar a quadra do pf~
ratas, onde se desenvolveram Ia-
.mentaveís incidentes durante a
peleja entre a equipe Iocataría e. a
do_ Uniã? Após o cotejo. o ju.z
Joao Batista de Campos foí agre-
dido por cinco pessoas, sendo obrí-
gado a se defender com uma faca.
Enire os agressores forarrr aponta-
dos 'altos dirigentes do Piratas.
Na reunião extraordinaria de

ontem, decidiu a. FGB para-.pre--
venír novos incidentes: 11:ltru'ditar
a ;':eh quadra.

Como os agreSSOl'es eraln e-m
n umero de cinco, o juiz, para de...
fe-nder-se, .pUXOU de uma faca, o
que deu naturalmente mais gra-
vidade aos incid'!.ntes, Entra o s
ag r esso r ee do arbitro estavam o
sr. ~"1rnan í Peracch I, presidente
do Pinttas, e r.teerto Cord'eiro,
este e.x··preside-nte..

O vi"e-p""sid"nte da 'E.G.B.,
<>s!>,ortlsta Dsnte B6sio, interveio
na rixa, 8 fim de a.calmar os an l-
mos; mas foi d6efeilcado pelos
desordeiro~. Eln ví r-tude disso, e
desconfonne com o tratamento de
que foi vitima J)or J)arla dos pa-
redros do r-l ub e Ioeal, o esportis-
ta Do>nte. B6-io reso lv eu pedir
dem ls são <to ca rg o que ocupo> na
entidade conit'oladora do- ba.sket-
ball. na

*- •... '..•....•...•

Afé segunda ordem' nãol
serão realizados ;OrlDS

q.uadra do PirafgsSESSll.O EXTRAORDINARJA.
D."- OInt<Yl'ORIA

II!frecljr o ârbítre da pelej~ Il .2ste,
defendendo-se, sacou da arma que
portava., li'.ellz,11lente, dada a llro:)·
ta e. ener gica il'ter;fefê1lCia 01.0 des-
portísta Dan.te Bosío, více-presideu-
te da_FGB e d? piratas, o ínctden- I
t~ na. aSSUlllIU 11liIÍO.l'eS propor- t
çoes.. Baseou-se a diretoria p.a F'. !
G, fI'J para tomar " l'leeisao,' de
nao r:e"lJzav mais jogos 1111 quadra I
do Piratas ~ fato de não til!' na-
v~~o nsnhuín protesto dêste seu

••••••••,,, ••••,,•.••••••••••"' •••••••••••••••••,,••"'''',,... fthaClo cQm relação ao desernpe- (J nho <lo apítador . .

•. diretoria da F.G.B.,· ontem
reunida, decidiu não mais realizar
jagos 1111.quadra do Piratas, tendo
.m vista. os acoateetmnetos desen-
ralados DI! noite da últtma quar-
ta-f~ira/ .quando da embate União
l> Písatas, pela certame feminino.
c..omo divulgamos em nossa e di-
j;ao de ontem, após a jogo ·direto-
res e torcedores do Piratas Incon-
formados com a derrota tentaram

.A fim 'õe tratar 11'0 caso orLgi-
n a do na cancha do Piratas; n.o
qual tiveram cOl11pnrta11'umto -d e-
plo1'avel "81eD1entos de tanta pro-

\
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BASKET

UNIÃO X FLORIDA E PIRATAS X
HOJE, PELO JUVENIL E PELO EMIN

Sob o pat r-or+n!o da F'edér-ação 17° l uga.r: Ivo n e, do Grêmio - U) - Recomendar- à •
Gafwha de Ba.s k e tvb a.H, prossexur- 1 ponto. ... de sta Pt"'deral".-=ãf) q ue ~e ~ ~
r-no hojp. à noite, os dois campeo- TO arne nt e, a determina ·ão da ~~Bl)
nar os em andamento: o Super-cam- 9 E~tndos 110 Bl'U!jtl~ll'o de Recife em Circular nO ]2/551 df' 2 de se-
p eo na t e .Tosé Carlos Daudt e o CeI'- t erubro, dQ ano em e urso, com r e-

t a me ~·.,,,,i)]jno. Pelo primeiro, pre- RTO, 27 (I<'. 1\) - Mais duas en- ferência à. t.ran sf.er-ên cí a de a t l e-
liar~)n os quadros do União e da tIda d es estão inscrí tas para. o À""'XI( tas, cujo reo}'. opor-tunamente, se-
:Floriõa e pelo ,segundo, enfrentar- Campeona.to Brasileiro de, Baak et- rã di.stribuido entre os fiJiados.
8e-~() os quadros representativos ball, programado para Recife, em
do F'Jrat as e do União. Ambos 08 outu hro próximo. Depois do Cea-
8111'oui 1'0& deverão agradar ao pú- rá, SÃo Pau10, Ser-g i.pe, .Bahia, ~io
1,1..1('0f.jlH· Re fizer presente -à; qua- Grande do SuJ, Alagoas e MinaB';
dr" _do Piratas, local' da noitada pela ordem. 'Vêm de solicitar Jns-
c~,toholtstiea de hoje, pois tanto t'l'i~ões as 1>ntidades do Mar-a.uhão
um ('On10 outro, 'pela Igualdade d. e do Rio Grande do Norte. De!ftil-
!ôn:as dos «ont endor-ea, prometem f'orrna , já são c-o'nhecí da s nove eq ul-
lIer muito disputados. PPS para os jogos sob pa.troctn!o

Como de costume, o primeiro jô- da, Federação Petnambuca na de Des
gO t(~'tn seu inicio marcado para portos Amador-es.
as 20.15 horas, devendo o prélio
de rundo principiar 15 minutos ap6s
o {PI'mi no do primeiro.

A$ autoridades para os dois jo-
gos s5" as aegutnt es : João Ba-
ti u a de Campos foi escalado como
árhit r-o; Ru hens Fonseca runcío-
nal'~ <-OUlO .fis<:al; para apontador
foi í ud lc-a do Nelson Kohem eco-
nu", cronome rrtsta atuará EmiHo
Ba.rr-e Io s. A ,1<', G. B. estará repre-
senta ndo na pessoa de Ornar Pinto,

13) - Multar em Cr$ 20,O()
te cruzeiros), de ac-órdo C-ÓIl1
t í g' 4.' • dfg _
O J!:-9polte Cluhe Pirata~.

e••IO.·"çi\o ,Ias eestlnllas

do XXII Caro-
Masculino de
28 de outubro ~-------======r=---~

~otn Offcln' da F. G. B.

A Diretoria da Federação Gaú-
cha de Ba.s k e tvba l I, em sessão 01'-
din á r i..,., realizada no dia 19 de se-
temhro de '19õ5~ resolveu:

1) - Aprovar a ata, da sessão
a nt.erí o r, S€'!TI emendas.

2) - Abr+r inscrições para sede
d" ca m pe ona to estadual ín tan to-
j u ve n il , d a p-resente temporada.

:3) - Desig-nar em definitivo a
cid a d e de Santa Cruz do Sul, para
se de do Campeonato Estadual de.
Ad ul t.os, da temporada d,o cor rente
ano,

4) - Enlpossar no cargo de Di ....
re r o r de Of ic-ta.ís, a cu mu Ia nd o, ta.m-
hts]n as r uncões de Diretor '.r/?oC'l1i-
00, '~ de s no r rts ta Francis.c:o ASSIS
Pe re í ra.

51 -' .1l.pcomendar· a ·todos os fi-
l ia dos que estejam em débito com
a, tesouraria da Federação que sal-
dem suas dividas com a 'po sstve l
b re vi dad é, a fim de que esta F.G.B.
po sxa atender, sem ma.íores emba-
ra co s, os cornpromí esos asaumt d os.

6) - Agradecer, em of'Ieio , às
Ca sa.s ")ras~on e Ma.gn us", a. ore r-
(aR de t rof eu s doados à F'ede.i-a çíí o
J):U<l s e re m disputados no Super
ta mpeo nat o }fxlra Juvenil Jo~
sé Ca rIo s Dandt-

q
"p.ndo-se conctutda mais uma 1'0-

da.da do Campeonato Metropolitano
e- Bas1<el-ball Feminino, a colo-

ca(:(.Ío da s (·estinhas .concor+entcs
a o 1)J'r-nliv instituído por Fôlha da
rraJ-'(le 1':!-e-poL·Uva veln a ser a se-
guinte:

]0 lusrar: Magda, da Sogipa
6ti pnn tu..s.

2" 1"14"1'; Ma rg o t, da Soglpa
37 -pou ro s.

:{H lugar: Di va.. do União - 34
prrnt oa.

4" I,'gar: Iolanda, do Grêmio
28 nont os.
.5t' lur,ar: Noemi, do Grêmio

24 1,onl )~'.
6;') hr~.;al': Gesha, da Sog í pa,

21 t)0111V~.
1'') Iuca r : Ed it.he, do Piratas

21 pónlr,i(.
~o hlg;)r~ Gilca, do Grêmf o

J.1 1)(')ntoN,
!I"'lugal': Gjsela, da Sogipa-

ponlt;:-t.
U~O Jogar: Va nda do Grêmio

13 ponr os;
11" l ug a.r: Carmen. do União.

L.. po n t(.:-::.
1211 lug a r: Beatriz, da Sogipa e

Mat-Je uc, (10 Pi't'atas - 7 pontos,
];~() hlgal': t eda, do Uniã.o, Clué,

da ~o/('iJ)3, Ade l ia, do Grêmio e Ro-
se Ma!'), do União - cada qual
co n. 6 po nt ns.

14" lugar: 112ia, da Sógipa - 5
pontos.

rs» Iuga r: nina, do União, Ma-
rta de Lour des, do Gr-ê m í o, Adelia
-e R()~3, do PIratas - cada qual
com -1 po nt os.

-Ir,0 luga r : Llg í a, do Grêmio e
Huguet te, do Piratas - 2 pontos.

7) - Con sl d er-a r ln~C'rH15s DO SU-
PE'l' ('fi mpeo na.to 'I~xtra Juv~nil ~
.l o sé ('al'los~&t. aS dube.~ Ji},
_. 't'I'u~ciJ'o. Sogipa, FLOrida A,' "
G, N, Gaúcho e Petr6pole '[', C.

8) -- De t e rrn in a r- aos fil'iados í n-
t e re s sa.d os Que as eliminatórias pa-
ra .o Cu mpe o na to Estadual de A-
du l to s dever-ã o esta!' concluidas..JlJ.f>1
30 d e n o v em br-o do co~'!lte ano,
im pret e rí v e Ime n t e.

9) - De n orní n a r vencedor-efi-
eÍf.in('ia, respectivamente, os tro-
f e us doados pelas Casas Ma.sso n
e :Magnus, rer et-Ldos no ilem 66, da I
pr e s e n Le Nota,

10) - Co ns ign a r em ata o rece-
bimenlo das Notas Ofieias da CBD,
de nvs 102 a 118/55, todas do (;01'-
rente ano. '

]'1) - Transerever em ata o que
co nst a da Nota Oficial n ? 104/5,
de 20 de se lembro. do cnr-rent.e ano,
da ('BI'), r ef'e re nt e a o XXII Cam-
pe ona t o Braaí le í ro Ma scu l í n o de
Ba.sk e.r-ba l l, C1,1jo teor é o seguin-
te:

a) Conceder à F'e de raçã o Per=
namb ur-a n a de Desportos Amado-
I'P8 o patrocinio do XXlI Campeo-
nat.o Bt-a.st le í ro Masculino de Bas-
k e t= ba l I, tendo como sede a cidade
de Reei ff', Pernalnbuco. .

b) Co n s ide ra r como 1° Suplente
ao pa.t rocfn!o 'do referido ce r t am e
a Federação Norte Riograndense
de Ba s ke t=b a l l e como 2° suplente
a Federação Gaücha de Ba sk e t-
bal!.

(') Ahrir as í nscrfções, até o
dia. 28 de setembro, para partlct-
}1ac:iío no referido certame.

01.) Mar-ca r a, data de 27 de outu-
bro pr6xi mo para li instalação do
Co ngiesso re tere n te ao aludido carn-
p e o na t o.
e) Marcar o iu ívl o
pe ona í o Brasileiro
Basket-baJl no (lia_________________________________ de 1955.

HEMORROIDAS
Podem agora ser tratadas,

com resultados positivos, graças
a .modernas substâncias de real,
efeito que entram na fórmula
de PHYLANOL.

PHYLANOL -- pomada ou lí-
quido, alivia imediatamente as
doces e os 'Pruridos, desconges-
tíona as dilatações, evita as com-
plicações infecciosas das ulcera-
ções e varizes hemorroidaís.
PH\,l,ANOJ, -- em tôdas as Dro-
garias 1'_ Farmácias, ou Caixa
Postal, 4306 -- Rio. '

«) QUADRO FEMININO -de ba&ketball-do Gremto Nautico União, que vem cumpr''''~ I

oçedalpe-deste ano. Na foto, o conjunto que abateu dias atrás o team (10Gr=m'u, !Jl:'~&tl_ " .••
men, Rase Mar1. Diva, Glae], Sulamita e Dina. Hoje, à noite, o mesmo quadro deverá. enfrentar o riratas

em seus propriol domínio"
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BASKET

Uniã O X Sogip a Estál

43

6." Noemi do Gl'emio e Ca r-
m ern do União - 24 pon-
tos;

7. o Geslla da S'og-ipa 23
..poulos;

8.0 Gllca do Grêmio 11
pont.os;

9." Gi~eJa da Soglpa H
pontos;

10. o Va.nô a do Grêinio 13
pon tos'

11.0 MarlelJ~ do Piratas - 11
pontos;

12." Leda e Ro se Ma ry do U-
niã o - 8 pontos;

13.0 Bea t riz da Sog l pa e Ro-
sa do Piratas -- 7 pon-
tos;

14. o Cl o é da Sog ip a , Ade lta
do Grêmio e Sulamita dI>
Un iã o - 6 po nt os i,

15.0 lha. da Sog lpa 5
po n to s ;

16.0 Dina do Un.íão, Ma.rla d••
Lo u rd en do a rê mlo e A':
delina do Piratas - 4
po n tos ;

17,0 Ll g ia do Grên11o, Huguet
te do Piratas e G13ci do
União - 2 pontos; e

18.0 Ivone do G l' êrn i o -
ponto.

PREPA RA-SE A !"ELE{'ÁO
PAll.\;\AE:\SIJl

B 1')],rOl, ao (T.'. T.) - A "el.,-
(~fio 1.Ul';l("USC dto. bn~l~t"thaU, tllft"
l_arti(OiIJa]'á tltl eUU111eonutn Bl'nsi
Ie í eo, est{1 senfl0 prt"lt:lI'ndn 1I11\'a-
men t e, :t fhu d•.• f:u:er bon (igUl';t

no eer+ame n:u'lnnaJ.
Ce t-cn dt~ !!2 eh~nH~Jl!nS e!illl1io p:lr-

th'hJnndo dos e,Cj'(>-lt'ius iniokll..'iC.,
sob H!oI oJ'(h.~n1'J (1,•. -qu.th'oo ft'i(·n.H'olC.
O (·:lJ.ti(iio AJt·~Jldn Gosta.. heneure-

• •Em olgandoo
POSICIO DAS CESTINHAS AO PREMIO' IlFOLHA ESPORTIVA"

" PREP ARAM-SE OS PARAENSES AO BRASILEIRO
SÃO apenas três os jos'O& que

l'estau. ser (liSlHlfUtlos lH\CU cou-
(.lu~ão..do CaU11JeOna to Fen1Ínhlo
.fe Bas·ketbull: Sogi,H\ x· Ph'utns"
União x Sog11lue (';l'êulio x Pil'a-
tU$. O coujOJlto da SOg;i))3, que
'\TeUl Jide1'ulldo o eer-tume de mauer-
J'a- tuvtet a, sem (I1no"l.a Ulg'UJllU é
o q1Jud)'o mars <'l'pden<..1ndo jjn t-n
h~','nntal" o titulo luáxhno, No ell-
1rf'tun10, us enmp anhe tt-as c-:'eltIiu·..•
got rêm doJs C(uupt'ondssos à sua
frellte, enqu an ro o UJiião. tendo a-
penns que enfven tur o tive sogi-
pano, jft 'tean nsseg:u1';:ulo o ,'lce-
(·nlnp(~Onllro . Se nindã vte ssem as
llnioJIJstas U. vee eer- o embute ·fren-
te- à Sog;itUI. o cer-tnm e ficnria enr-
)lutado en n-e os dois citados clu-
bes, Por ê ste 1.10ti,·0. de,..;de jíl o
encon+ru, que ••s tá previsto 1.tnra
4) db. 10 do cOl'):ente, vem t"nll)oj-
~nndo o mundo esporttvo Juetro-
lJoli rnno ..

COJ,OCA('.\.O DAS CESTl'\'HAS

rito do b1,skefbnTlt eHh'i SUIJe""I-
sIO ..Jl:111do 08 trabalhos técnicos du
selt"("ão. iJ

'CO~P~JlÇOfS'·'·'.'·E·,'N·ÔlAS"AMADORISTA"'~
.' . . .. ' . ... ., .. . , .. ., " ." " .~

Ap6s a realização da pa rt í da en-
tre o Urêmio Na u ti co União e o
SPOl't Cl.ub Pi ra tas, pelo campeo-
nato metropolitano feminino. as
cest í nhas que vêm conr-orre ndo pe
']0 prêmio í nsti ru ido por F'ô lh a Bs-
po rt í va, estão nas seguintes po st-
ç(ie-~:
L" lugar: Magda da Sogi pa - 56

pontos; I
Di"a do Uni ã Q - 50
pontos;
Td í th e do Piratas

QUAUIIA,,"(; (-L!\R NO RIO GRAN-
))};; ))0 NOlt'l'E

RlO, 30 (F. T.) - De volta ue
sua vlage m de vts to ria p,nl Per-
na mbueo, para e í'ert o do XXII Cam
peo na-to Brasileiro de Basketball.\i,
o de spo rt.I s ta Ca r Io s Chagas tr-ou-
xe, também, noticias de Xa ta l , 01'-
de esteve a convite d>\ Federaç!o I
Norte Rio Gra.n derrs e de Ba'ak e t>
bu.l l e corno h oap.ed e do Governa-
dor Silvio Pedro sa. um grande ani-
mador dos desportos" .
Disse-nos o v ice-jrr esi d en te Cal'

Ios Cuag a s rtue o Rio Grande do
Xorte estará pronto a subs tí tut r
Per na gib uco. na. or g a.ntaacão da-
quele oer-ta m e, no r-aso de uma de- ,
sisléneia, aliás, POU'O pr-ova vel . I,
Por rsto mesmo, a F". 8, R. H.

f\!'ilá dis}Jost:=t a pr om o ve r tor n e lo s I
eapaz es de mo vim ent a r o ba.sk et
l~("a~, no m agn í f ic o glu as io ali ,e-I
x í st e n t e .

i
I

Ad la.n t ou-nos Car105 Chagas qu" I
a rererí oa F,bdera<.;ão de s eja, p ro-
m ove r um grand~ Toqleio Qlla~
dra ngul a r Ln t er e-st.adua l, re uní n- t
do ca.rlor-a e -Ó pa ul í s t aã, m iu e í r os "
nor(e--rjo:grand€'ns3~J 1ogo dt?-l)ois
do BraRD~iro C:ÜlTIs ed e 110 TIecifp>. l

BASKET-BALL" Está mareado para I.ojo na quadril
d t do Nautleo UnIão, 1'0" ter ~hl0 lntel'-
I ada a do E. C. PIratas, a >;od••da mista do" e'llllpeollatos em '1D-

d"mento fIa FGB. Ali ~O,111hora.. terá lUS'ar a J'ártida do au er.-
co.nJpe.onnTo Jnvent] em 41ue .seJ.'AocOlltendO~·lt.w as equIpes do dn!ei
ro e da FlorJda, segnifla do jogo entre o," quadros femininos do P," .raÜ.s'e SagipII,

PRIORIDADE PARA REALIZAR O BRASILEIRO FElIlININO

A Jo'.BG resoh;en 01" 11 li.em p " 'C ar CB)) pl"io"ldade l)ara •• realJzII If
61'10 Alegre, do campeon ••to b1'••••11eb·o de bll8ket-bll1I remlnl~l<

LANCE LIVRE}

A FGB. mlll'CÓu na r" o dia 13 do eol'r nte ~
Eslado do ellmpeonuto br""il " e H renllza!;llo no nos'
••endo "stes 08 clubes hlscrl:~:o »~~alaue~ ~iv"~de1'0., cOl':respondencí,
A. C., Alletleo E C e E C o a-e e. o torneio. Corlnthm
rJntinns e SaJllp"l~ de Sa~ . Ideal, de Sal ••a Mar: ••, GJna8tlea, Ce
moré, de São LeOI}~ltlo; Gre~~l:l~: d~ti~ul; I~uasSll, Ginastiea e Ar
e G. E. Na ou, de Pelotns' G E .::0. 'o Brnsil, G. A. Jo'a rroupJlJI
A. C., Gl'elldo F B Po;to' . ior~a e Lll~, E. C. lllterJ18Clonn
.Juventude ESlJOrti"a' SOCieda:;:e~~en"il C. N.· Marclllo Dllls, G. X
União, Pef>'oJ,ole T. ·C. e G E Rnlls ea .P. Alegre, '1.867, FlorJ«!

. . enner, da cal,li •.tl, .

2.0

S.O
pontos;4,. " Margot da Sogipa - J7
po n to s :

5.· 'l ol a n d a do Grêmio 28
po n.to s ;
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Hoje: Pelo super-juvenil, Cruzeiro x Florida
Pelo campeonato feminino: Sog"pa xPiratas

SENSil(,JO~\L 'r'RIUXFO
DO -Fl,AI"ENGO

JUIZ DE FOltA. 4 (1'-. T.)
Sensacional triunfo conseguiu o
five do F'Ia m eng o, tetra-campeão
carIoca na noite de sábado último,
nesta cidade, abatendo o Ol1mpico,
tr-i ampeão juizdefo"ano, pela con-
tagem de H x -42 .. Já na primeira
fase, a representação ca rlo ca l eva-
va a melhor por 3lxlS.

A partida foi assistida por n u-
meroso público e a grande figul·a
do enrontro foi Algodão, que, a.l é m
de ser o I'cestinha ,. com 19 pontos,
leve unia atuação r ea lment a esp e-
ta cutar ,

17 F.QUIPNS NO BR;\.SU,EmO
RIO, 4· (F'. '.r.) - Dez.e ss e t e e·

ql~i nes estão í n scr i t a s pa ra o
XXII Ca mp eo n a to Brasileiro de
Ba sJcetl)all, programado para Re-
e íf e, sob pa trocrn!o da F'e-d.er ae ão
Pern a mb ur-a na de De spo rt o s Ama-
dores. Pela regulamentação do
certame, além das quatro equipes
rne-lh o r-es c lass itf cada s no c erLa-
me anterior também tem r-ond icã o
(ie "bye" a equipe da en t ida d e se-
d e , A a u sê n c ia da entidade do
Para ná fez vo m que o qu í nt o co-
locado, o i ea m do Rio G.ranee dê>
Sul, fi('as~e ern= í g ua.l d a d e de co n-
di~õei; com o Distrito Federal fram·

'peão), São Paulo (v í ce-carn ueão ) e
:lTi"as Gerais (terceiro co lor-a do ) a-
lém da eq uí p e de Pe r-na m o uc-o .

O viee-presidente. dos In t erê ss es
T~enkoF:. Ca rlo s Chagas, vem do
convoear uma reunião para a tar-
de de hoje. terça-feil·a. quando se-
rá r-on bací dc o esboço da t ab e Ia
par a u magno certame q u e !:-er;'1.
in í cla.d o a 28 de o utu uro, no F:stá-
d io do l':sporte Clube Re cl t e .

BASKET

TJ<,NDO POI' local a Quadra do
(~t'PlYdo Ná u t íco Un íão, terão..Pfos-
,sei,·uil1leldo hoje à noite dois cer--
ta me s: o EU pe r-camp eonat.o José
("'r'os Da u.dt e o remInlno. Pelo
ce r tam e extra juvenil disputarão. o
p rIruet ro e uco ntro da noite os qua ..
d.ro s do F:.' C. Cruaeí ro e do Flo-
rida At lé t lco Clube, num prélio
em q ue fOR estrelados sã o conside-
rados Iran co s favoritos.

. Por motivo de fOrça maior, sõ-
-mente hoje, COm tntcto as 20 h o-
ras,. será realizado, na Quadra a.l-
faltada do Grêmio EsportIvo Ren-
n er, o jôgO amistoso que re un i'rá
as r ep re s en taç õ es rennistas .e da
Escola Pre par-a tôrí a de POrto Al e-
sr-e (1.0 e 2.0 quadros).

A visita dos alunos da Flsc o la de
Cadetes ao red-uto rennista mar-
cará o inicio. da campanha da
maior difusão e prática do basket
p:'ogramada pela direção do De-
partamento do F-sporte Amador do
G. JiJ. Re n n e r, rno ttvo pelo qu a l
reina grande en t u s la s m o entre os
pua t íca n tes e a drntt-a d o'res d êss e
esportes no 4.0 distrito p eIo ref e-
rid.o encontro.

A equipe principal do Renner,
ca rn p eã : da 2.a D'í ví sã,o no cor.r en-
tp ano, formará com os seguintes
elemento" Enio Bichi nh-o, Ruben'l
Souza, Os ma r Llnde. Valdir Cam-
pos, Ata uh a l pa Sant'Anna, Bren o
Al me ld a , Derli Pinto e Airton Bec-
nardoni.

O jogo dos segundos quadros te-
rá início p recí sa m eu te às 20 horas.

o jogo da sexta rodada. do su-
perca mp eoua to .1o sé Ca rl os Du a d t.,
f ico u t-i-an s í er ld o para sexta-feira
próx Im a, no lor-a l anteriormente
í ndIca.do , devendo servir os oficiais
já escalados.

REXl\J')R X CA.DETF.S (EPP.,\.)

tros - 1.0
Drake) e
L. Líns;
- Ravel.

o por 1 112

Pelo ca tnp eo n at o feminino' en·
1renlH.r-se-ã.o os quadros r epres eri-
ta ti v os da. Sog-ipa e do Piratas, Em
v íst a de ost e n ta.r um melhor padrão
-de jus·o. as cest tnha s a lv í -n eg'r a s
da Av. AIlJerCo Bi n s deverão ven-
'CeIOo enr-o nt-r-o . No entanto. se as
a i le ta s da (,id·ade Baixa mats uma
vez for-em à gua dr a com o entusi-
asmo com q ue têm demonstrado
nos últimos conf ro nt.os, o co njun-
to sog ipan.o deverá empregar o
m{i xl mo e s Fórço .

.A, primeira partida da noite co-
1'11e~R.niàs 20,15 horas, devendo o
ernb a t e de ru.n do se r iniciado 15
m í n u ros após o t ér-rn ln o do p r l-
tn.eh'o.

Corn o o f ici a ls e" árbitros deverão
funeinll:.Jr hoje, à noite, as seguin-
tes autol"ia,,-des: Iedo Franciseo
Nt;:i,q t á ruí t r o r, Franco Conte (rís-
cal). l';11Iillo .Ba r cal os (apontador).
N,,!"on Ko h em (cron ometr+sta) .
Deie g n do, da Fl1B: Omar Pín dõ ,

o SUPERCAMPEONATO'
JOSÉ CARLOS DAUDT

Escreve Alberfo MATTIS
Ganho por
os.

SEM dúvida alguma, foi das mais acostumados a- presenciar em muí-
oportunas a ideia da diretoria da Itas partidas do certame de' adul-
Federação Gaúcha de Basket- tos e mesmo em alguns jogos ft;=
ball, instituindo na ocasião da 01'- minínos. Principalmente no· trans-
ganízaçâo do atual Supercampeó- curso do metropolitano de adultos
nato José Carlos Daudt um premio foram tantos os fatos de índíscí-
especial para a equipe de melhor plina que seria dificial enumerra-
índice disciplina do referido' cer- los. As paginas deste jornal se en-
tame. Alem de oportuna, a doação cheram naquelas ocasiões de cri-
da Taça Eficiencia foi das mais ticas que tinhamos por obrígaçâo
felizes. A influencia do premio até ao fazer. ~
mesmo educatíva .do premio até ao No entretanto, por .íncrivel que
momento foi tal que nem sequer pareça, atualmente se desenvolve
um único atleta participanfe do um Supercampeonato que quan-
campeonato, sendo seis os clubes to a parte disciplinar 'serve de mo-
participantes, cometeu falta técní- delo a qualquer certame do mundo
ca. Encontramo-nos no meio do (se assim- continuar), Quem dei-
campeonato, tendo-se realizado 5 xou de assistir partidas de basket-

ball porque se decepcionou quan-
to ao mau comportamento dos a-
tletas, assistia a uma partida dos
quadros juvenis do campeonato em
andamento, Cremos que não se ar-
rependerá.

etros - 1.0
baüa), jOQ,

Inconnu e
o: 81"1(5.
'C01'pOS •

rodadas, e este ê o resultado até o
momento: paradas arduamente dís
putadas, controladas pelos arbitres
do quadro de oficiais de F. G. B.,
entusismo tambem não falta " nem
110S assistentes, nem nos disputan-
tes. Assim mesmo, o comportamen-
to dos a tletas integrantes dos seis
quadros concorrentes é mesmo fo-
ra de comum. Fora de comum pe-
lo menos, quanto as que estamos

tros - 1.0
-e Sil1g~.e-
2.0 - Egil
po: .83"3;5,
'e 1 corpo.

tros - i.o
Grey La-
- MIlico
: 115"1]5.
2 corpos.

\;1'05 - 1.?
Finu,ter-
- orure
o: Sl"2J5,
e IrZ cor-

Que os, demais atletas Ciosqua-
dros da divisão de honra, que tan-
tas vezes íncorrreram no decorrer
do campeonato metropolitano com
faltas técnicas e atentados a disci-
plina, tomem por exemplo estes
bravos-cestinhas juvenis, do E. C,
Cruzeiro, G. N. União, Sogtpa, Pe~
tropole Tenis Clube, Florida Atle-
tíco Clube e G. R Gaúcho, que
vem honrando o nome do ines-
quecivel esportista com cujo nome
da Federação Gaucha de Basket-
ball houve por bem titular o Su-
percampeona to.

San ta Mar1a (F. T.) - Fôtam ~s
seguintes os resultados .das .earrei-
IaS rea112adas ctom,ingo ulnIno;

!.D PAREO, em:800 metros -1. -
Ouro··preto; 2.0 - Capataz ~. 3;0
_ Dou Benedito. Temp-o: 51 2f5.
Ponta: Cr$ -62,80. Pl$.ee: 31l,00.
D'lipla - 62,00.

2.0 PAREO, em LOOO metros -10
Satan; Z.o - Trabalb.i..~tae )l.o -
'Flor lia Sel7'8. Tempo: 64". pon-
-ta: Cr$ 11;00; Piacé:' 15,00, .nu-
pia '- 20',-00.

~.D PAREO. em' 1.500 metros - 1..0
Negr'ito; 2.0 - Damasco .e -:eLo .-
Alee-sta. Tempo: 99"415. pont.a:
Cr-$ 28.•00; Placé, 34,00. Dupla -
59,00.

4.0 PAREO, em- 1.000 metros - t.o
John Deel'e; 2.0' - Icícarto .e2·.')
OUTO Bambà·. Tempo-: ioe-. Pon-
ta: Cr$ 14,00; placé-~ liMO.Du-
pIa - 20,00.

5.0 PAR:EO, .em 1.500 metros - 1.1)
Jagunço; 2.0 - Pertica e 3.0 -
Sa.fira. -Tempo: m!" ,Ponta: C1:'$'
~,OO; p!"~é; Q$ l~,OO. Dupla
Cr$ 15,00. -

-6.0 PAREO, em 1.000 metros - 1..0
EI Kebir; 2.0 - H~mi e 3.0 _.
·Tabú. Tempo: ,1\3"1. Ponta: -C1'$

- 32,00; placé: 20;00. Dupla - 3!i';fiO
Movimente ..gera1 -das lI,postl>~;
Cr$ 300.000,00 \



r~
FOLHA DA TARDE - 'Edição Esportlvã $-ID-$$ - 10-

BASKET
Hoje: Pelo super-juvenil, Cruzeiro x Florida
Pelo campeonato feminino: Sogipa x Piratas

TF.NDO por local a quadra do
C1ri'mi o NA ut u-o União, ferã~ros-
'iSP~ruirne1tto hoje à noite dOÍ& cer .."
t a.tn e s : o su oe r--camneo na.to José
Ca rIo s Da u.d t E>o remmtn o , Pelo
cer-tame extra juvenil disputarão o
p rlrnet ro enr-o n t ro da noite os qua-
dro. do E. '. C'ruzelro E>do Flo-
"ld,< AlIétko Clube, num pr ê lí o
em u n e ftR: es t r e l a.do s são co ns ide-
r ado s francos favoritos.

o jogo da ~exta rodada do Su-
perca mp eoua to .Io sé Carlos Duadt,
ficou tran sr eríüo para se x ta-f eí rs.•.
próx Im a, no Ior-a I anteriormente
in d í cad o , devendo servir os oficiais
já escalados,

RF.N~J~R X CADE'l'ES (EPP.A)

SENSt\CIO::S-!\L 'f'RIUCXFO
DO FJ •.'\l\HiNGO

JUIZ DE FOttA. 4 (1<>. T.)
Sensacional triunfo conseguiu o
five do F'la m en g'o, tetra-campeão
carioca na noite de sábado último,
nesta cldad e. abatendo o 01!mpico,
tri ampeão iuizdefo'rano, pela co n-
Lag em de 74 x ,42, Já 118 primeira
fase, a representação carioca leva-
va a melhor por 31x18.

A partida foi assislida por nu-
meroso público E>a g ra n d e figura,
do encontro foi Algodão, que, a l é m
de SeI" o "cestinha" co m 19 pontos.
teve unta atuação r ea Im e n t e espe-
ta cu lar,

Escreve Alberfo MATTIS~~~~~~~~~============----~

]7 F.QUIPl';S NO BR.ASlT.Erno
RrO, 4' ÇF. T.) - Dez e s se t e &-

q u.ip es estão inscT1ta-s pa ra o
XX.II Ca mpeo n a to Brasileiro de
Ba sk e tbat l, pro g'r a.ma d o para E.,e-
rHe, sob pa tro crn io da F'e der ae ão
Perns m bur-a n a de Desportos Ama-
dores, Pela reg nl am eu ta çã o do
certa m e, a lêrn das quatro equipes
m edho res c la s s l fí cad a s no certa-
me a n t erior ta mb ém t em r-ond icã o
ôe "bye" a equipe da en t lda de se-
de, A a u sê ncí a da entidade do
Pa-ra n á fez com que o qn int o CQ-

l o ca d o, o t ea m do Rio Granc'e do
Sul, ficasse em. Igualdade de co u-
diCões com o Distrito Federa t J r-am-

'peão), São Paulo (v lc evca m p eão ) e
~rillas Ge ra ls (t er cetr-o colocado) a-
Iê m 'da equipe ele .Perna m b u c o .

O v1('e-prf\sidente dos In t erê ss.e s
Tf.enico~, Ca.rlo s Chagas, vem do
convocar uma reunião para a tar-
de de hoje. te~<:a-feil'a, quando se-
rá r-onb eoi d o o esboço da t a b e la
par a o magno certame que .er,\
in ici a do a 28 "de ou tub r o, no .Flst-á-
ajo do lCsporte Clube Recife.

Sl'SPENDER, atê o julgamenjo do processo referente
80 caso em foco, a. esca lação -da.qu e la praça para dIsputa de
jogos de_Baskelball, sob. a responsabilidade da FQB,

Suspensa, até julgamento, a es·
calação daquadta do Piratas

(

Recebemos a seg utn te nota oficial da FOB:
••A Diretoria da F'edera.ção Oal1cha de Ba.ak et b a ll, pm SE>~-

silo exlraordinárias, realizada no dia aO de setembro d e 1955,
resolveu:

1) Aprovar a ata da sessão an terí or, sem emenõ as .
2) Apreciar o .celat6rio do Del e g ado da par ti da, realizada na

n ua dr a do E, C, Piratas, e n tre as equipes õ est.a agremia-
ção e do G, N. Un lã,o, na noite do dia 28 do corrente. a.pô s
e x a mf n.a d o as causas do lamentável il••Üdente e constõ e-
ra n d o :
- Que, a agressão sofrida pelo jr,jz João Batista Carupo s,

ao final da pugna, foi uma d em onatr-aqão de d esres-
p e+t o às autoridades da F'ed era çã o e ta l ta absoluta de
compreensão esportiva:

- Q u e, os r espon sáve í s pela ocorrência são pessoas !I.
gadas dil'&tamE>nte ao E. C, Piratas;
Que não é esta a primeira vez que se verifica í n cl d en
t e dessa natureza naquela quadra, quando tomou par-
te em jogOS a equipe locatária:
Que, uã o- tendo sido apresentado qualquer protesto ou
denúncia por parte do E. C. Piratas, com relaçã-o ao
p ro c edtm en to do citado juiz, con clu lndo vs e , p ort ant o,
que ao mesmo não cabe a m e n or culpa, r es olv e ;

. Por motivo d e f õ r ça, maior, sõ-
'mente hoje, com in tcí o à.s 20 ho-
ras,- será realizad-o, na quadra a.l-
faltada do Grêmio Esportivo Ren-
n er, o jôg'o amistoso que r eu n í-r á

as represente_cães rennistas .e da
Escola Prep a.r a t ó r Ia de PôrLo Ale-
gre (1.0 e :l,o quadros).

A visita dos a l n n o s da Escola de
Cad et es ao r edu to rennista mar-
cará o inicio da campanha de
maior difusão e prática do ba sket.
progra mad a pela direção do De-
partamen to do Rsporte Amador do
G. J<J. Re n n er, motivo pelo qual.
reina grande en t usta smo entre os
p ca tí can t e s e admiradores d ês s e
esp o rt.ea no 4,0 distrito p elo r ef e-
rid o en co n tro ,

A equipe principal do Renner,
campeã da 2.a Divisão no cor r en-
tp ano, formará com os seguintes
elemento", Enio Bichinho, Rub en s
Souza, Osmar -Lí n de. Valdir Ca m-
po s, At a uh a lna Sant'Anna, Brello
Almeida, Derli .PInto e Airton Ber-
.na rd on l . •

O jogo dos segundos quadros te-
rá início p re ei s a m ent e ã s 20 horas.

Pelrr ea tnp eo n a to femin.in(}· en-
fre-ntar-s6'-ão os uua dro s r-epresen-
tativo" da ~ogipa e do Piratas, Em
v í s l a de ost e n ta r 1:\111 melhor padrão
.de> jog·o. as cesr inhas a lvt-n eg ra s
da Av, Alb er to Bi n s deverão v eu-
c e r o enr-o nt+o . No entanto. se as
at t e ta s da Ci d'a d e Baixa mais uma
vez for-em à. guadr a com O en tusl-
a s rn o c-om que têm demonstrado
nos ü lt iruo s co nf ron t os, o eo n iu n-
tI) sog iuan o õ everà ernpregaz- o
J!'" xtm o es Ió rço .

A p rim eh:a partida da noite co-
.rnet.:Rl'á às 20,15 horas, devendo o
emIH~le de fundo ser iniciado 15
mf n u to s após o térrn luo do p rí-
tn.eh'(I.

C'o ru o of í c!a í s e - árbitros deverão
fu n e io u a r ho ie, à noite," as s'eg u í n-
tes a ut orld ad e s : Iedo Francisco
N 1.•• \á,'l;ilro), Franco Conte (fis-
cal), T';millo Barcelos (apontador ) ,
Nf~l;.::un l<.ohern (cron om et.r í s ta') .
De'eg;"l(~ da F(J8: Ornar Pind õ ,

o SUPERCAMPEONATO'
JOSÉ CARLOS DAUDT

SEM dúvida alguma, foi das mais á
oportunas a ideia da diretoria da I t
Federação Gaúcha de Basket- t
ball, Instituindo na ocasiao da 01'- I
ganízaçâo . do atual Supercampeó-
nato José Carlos Daudt um premio
especial para a equipe de melhor
Indíce disciplina do referido' cer-
tame. Alem de oportuna, a doação
da Taça Eficienci.a foi das mais
felizes. A influencia do premio até ao
mesmo educatíva .do premio até ao
momento foi tal que nem sequer
um único atleta participante do
campeonato, sendo seis os clubes
participantes, cometeu falta técni-
ca. Encontramo-nos no meio do
campeon-ato, tendo-se realizado 5

rodadas, e este ê o resultado até o
momento: parõ.das arduamente ais
putadas, controladas pelos arbitres
do quadro de oficiais de F, G. B"
entusismo também não falta ••nem r
nos assistentes, 'nem nos' disputan-
teso Assim mesmo, o eomportamen- 4
to do.s atletas integrantes dos seis t
quadros concorrentes é mesmo to- d
ra de comum. Fora de comum pe- t
10 menos, quanto lIS que estamos p

jj
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...........CAMPEONA TO ..~ n~...........•'" ".~L.~,...•..C-".:.:.> .., C. B. B..,
PARTIDA D E BASKETBALL

.., l"! ,,'~. ~ #. r,. .
•• ~.., •••• .,.-_ ••••~ ••• "-Oo;"'~' .'; ••••• ~ •.••••••••••• _~ •••• _ ••••.•.••••••.••• _.~. •

TillAM - EQUIPE
r "7i f' . ~

• •.••••••••••..••• _ •••••• •••.• _.••.•~•• \.t ••••.•.•••

TEAM - EQUIPE

Date
Data

Referee
Juiz

:.# ,
•• ~••• ,,~ •••••• ,1 •••••••••••••••••••••••.• ••......... ~..~•... -~'-I'"

EntidadePartida N.o
Match N.o

,
Time , __.? ..__..__.: __ ;..~.:~__L__.
Hora

Umpiro
·Fiscal.

Time out
Tempos debitados"

Team -. (Quadro)

Number
of player
Número
do atleta

First Half Time
Primeiro Meio Tempo

Second Half. Time
Segundo Meio Tempo

Período Extra
Extra Period

Total
Score

Contagem
final

Name of Player
Nome do atleta Score

Contagem /
FOUlr. Score lfi·altar. Score I!'alt~s
F'altas Contagem F'oula Contagem F'oula

•!

....................... 1 ----. .1 1 . ...... . 1 1 1 . 1 .

Coach
Técnico

Running Score
Curso da contagem

11 21 31 41 51 61 71 81 9110111112113114115116117118119120[21122123124125126:271281291301211321331341351361371381391401411421431441451461471481491 5q
511521531541551561571581591601611621631i34Ts5Is6j67Is8]69Tiõj71172173174175176177!78179180181182183184185186187188189190191192193194195196i971981991100

Team - (Qua dro )
Tempos debÜ.ados ... 0.0 ••••••• 0.0 •••••

Number
vi player
Número
do atleta

First Half Time
Primeiro Meio Tempo

Second Half Time
Segundo Meio Tempo "

Extra Period
período Extra
Score / Fouls

Contagem Faltas

Total
Seoro

Contagem
final

Name of Player
Nome do atleta

j
FOUÜ:;
Faltas

Score
Contagem

Score
Contagem /

FOUIS
Falta~

...... · .. ·.. ·1

.....J.... . ............. 1 1 ..................................... 1 1 1 1

'I'écníco
Coach

11 21 31 41 51 61 71 81 9110111112113114115116117118i19120121122123124125!26i27!28129130121132133pi41351361371381391401411421431441451461471481491 50
51152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188!89190191192193194195196197198199110~

Running Seore
Curso da contagem

Soore of FiI'st Half Time
Contagem do 1.° Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 29 Meio Tempo
Score of Extra Period
Contagem do Período Extra

Final Score
Contagem Final

Winning Team
Quadro vencedor

...•.•.. j ..• ··t·

....... / ..... ~ .~ .
"'P

Referee
}Piz
Umpire
}'-'iscaJ.

Captain
Capitão
Captain
Capitão

Scorekeepe,-'
Apontador
Timekeeper
Cronometrist2.

•....... : : .

o free throw, two points
lance livre, dois pontos

Stan_.'lrd Marking: E players ente I' garoe for first time
Convenção atletas Ç/:ueentram na partida pela 1° vez

X gcal trem field O free throw, missed
cesta ;;te campo lance livre perdido

P 1P" ... l:...personal foul, two throws
- f3,li~ pessoal, 2 lances

D player disqualifield
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

P1P~ personal foul, one throw
falta pessoal, um lance

T technieal foul
falta técnica



------------------------------~-~~~=-------------------------------------~=-~

A EQUIPE feminina de
ertta nos Jogus da Primave
barcar ontem para o Rio. I

O qu tude de um cabograma envi
Qruzeiti velro pelos dirigentes dos jo

1

grande - eíonal deverá estar no Rio
titulo corrente.
to José Informou-nos o chefe _d
a Flori! dolfo Balbão, que a equipe
46 x 29, COne "'ll A .1.\..1 -av ,(.L")..., .••••••• ~ <..f •••••••• -;. •

Foi cestinha da partida o plaier

IMosquinha, dos estrelados, com 1'7
pontos.
I

PIRATAS NAO COMPARECE1]

•

'No prélío de fundo, deveriam
medir tõrças pelo certame cítadi-
no feminino as equipes da Sogipa
e do Piratas. O team da pracinha
cônego Marcelínç, no entanto, não

'I--AS- RAZOES DO PIRATAS
- ,-/()-ss-
o Ls.pork Clube Piratas decídtu

não p irticípar de mais nenhuma
con1petiC:1o organizada ou patrocl_
llad" pela Federação Gaúoha de B.15-
k et enquanto permanecer na presi-
<PJ1c-ia d-esta o espot tísba- Hipólito
Soares. A resolução do clube da
iPl~';J Cônego Mareetíno é em re-
presát:a 1'01' ter a FOB interditado.
a té s~gtlnda ordem, sua -canclb3, em
vísta de inr-lden tes aI! ocorridos re-
CCI'"l.t.eIllf'l1te.

ê les não '0 a t.a=av am Foi nessa
ocasião' que ditos senhores e mem-
bros <':e nOS9a diretoria interferiram,
naturalmeute, para tomar as provi-
dências que se f.aziam místér, e que
eram o desarmamento do trrespon-
sáve: e bestíu l juiz, muí digno re-
presentante dessa Feder.n~l!.o_
Quanto à atitude desta Federação.

suspendendo jogos até segunda 01'"

dem em nossa cancha, e marcando-
os para outro local, muito estral111a-
mos, pais ainda em jogos de cam-
peonato no se.or maseu líno êste ano
realizados, aconter-Irn entos muito pio_

Eis a integra do oficio da direto-! res ao acima mencionados se desen-
r la ) Piratas à mentora do basket 1'01"1'am em canehas de outros co-
no F.,b,do. comuril can do a resotuçào irmãos, esm ao menos passar pela
a ludtd a : mente de V, S. a idéia d1! suspender
"11m", sr, presidente e demais os jogos que lá deveriam se realizar,

metnbros da F'ederação Gaúcha de Isto, natura ímente, porque os citados
Baske!: N/Capital. - eIubes são de muito maior pres:ígl0

'I'em por fim o presente levar ao e gozam de maior simpatia por par-
eo n he ..irneno desta Federação as úl- te de V, S, ao passo -que o Piratas,
tíma., rr.sotu ções de nossa díretorf-s r l ub r__odesto e de pour-os recursos
em r e rerêncta ao últimos aconteci- fina -eíros. que prejuízos traria a
meni os reg.sbra.dos em nossa canr-ha, não realização de jogos em sua ean-
.qua ndo da partída com o G, N, "U- ch a, esquecendo que justumente os
ntâo, m disputa do campeonato fe- clube. pequenos e de pouc-os recu r-
mtniuo de Basket, em virtude dos 50S é que precisam do apoio desta
qu aís v». ss. t0111al'am precípítada- Federação,
m en:e a der-lsão de transfertr os Tes·1 E t', •.
tantas [og os para lá marcados p~;ra, s e e o caso, ,do nosso ct ube, que,

, ' jlutandO com drfícu ldades consezuiu
o,ueras eanchas, Delxando de tomar co lorar sua cancha em càndi<;õe~ de
co ahee í meuto do que. de fato" e jogo e agora, por uma atitude de
passou._ ~ispensand~ ,mesmo as Jl1, um dos árbitros dessa Federação,ar_
ro.rn ;'Ob do esporfisba Dante ~o- mando arruaças em casa alheia vê
SlO, vlee-presl'!ente dessa Fede.raçjío, sua ca.n oha interdltad até segunda
natu ra lmen te Julgando-o, suspeito ,no ordem, quando quem adeveriam re-
caso, Dor, ser dito esportista tambem ceber as punições eram os fa ltosos
vír-e-p.resídente dest~ c:uibe. Assim e, nesse caso, está o referido árbi-
procedendo. desprestígtaram o co- tro, que nem sequer advertido foi
rihecido espol:~lsta. o que l era a pes- por essa Federa ão
soa rnais í udtca da para falar no ('a-: Ma' como -, ~ 'I t ã d
'"0, pois foi quem o acompanhou des-, _ ~ ja eaa n. enç o ° pre,
de o. ,omeço, ínnlusíve assístíndo às i sidente dessa, Fe eraçao, ante,s mes-
de ,1''''aeões do prob••gonísta de tô-da- mo de reunrr os resp onsá.vels pelo
a "I'.<1a:... o árbitro da partida na l.R quadro dispu ran tes ao campeonato
Delegacia de Policia, quando o refe- remíníno de basket da presente tem-
rido á I'bitl'o fez seu .depoím ento, ~orada, pa~a elabora,r o (-a~net ~o
condenando-se a 51 próprio segundo tmn? marca, a p~rt1da ql:8

, . deve-ternos disputar no prOX1<TIOdia
5 do corrente com a equipe da 80-
gipa na canch a desta, aproveitou a-
gora a oportunidade. transrermdo.a
p11'3 outro local. com a al egacão de

te a nossa cancha está interditada
até segunda ordem
Não coucordarido em a+so luto com

estas r eso lu ções as qu a.is [ul gurnõs
aturdas, reol ve u a nossa Diretoria
o segn inta:

Afastar-se do Camoeonao F'e-
m in í no de Basketball, ora em reatt-
,açi , bem como de tôdas as com-
petições organizadas por esto, Fede-
ração, enquanto a frente da mesma
encor.trar.ss o sr. Hipólito Soares,
por discordar da orientação que vem
seguíndo dito senhor a testa da Fe-
deração Gaúcha de lBaskeball
Eram estas, senhoras membros da

Federação Gaúcha de Basket , as re.,
sc luções que querjamos trazer ao

I nosso conhecimento em r elacão
aos últimos acontecimentos que en-
volveram o nome de nosso querido
Clube, f'az.endo- questão de 1lrlsar que
nf o permitiremos a quem quer que
seja despre stí giar O nome deste ('\u-
be, que, emibora pequeno e modesto,
já o goza no cenário esportivo da Ca-
pital e do Rio Gre nde do Sul,
Pelo E. C, pira.tas (a s) - Ernani

Peraechl presidente; Francisco Ol!..'
veíra., secretario,"

i\tOTIVOS

•

Qneremos também leV'ar ao conhe-
cimento dessa l~ederação que nosso
presidente. sr, Ernani Peracchi. e
llOSS{) tesoureiro, sr, Licerio da Cos-
E_ Cordeiro. sómente tomaram par-
te nos acontecimentos quando cs
mc.smos já se encontravam forma-
dos, Jl1da a atitude do árbitro da
parbJa. ,Toã-o Batista Campos. que,
dernonsbr-ando instintos selvagens,
sur-o n d~ uma ra ca, tentando a,gre-
dír um torcedor. Isto depois de ter
p rovor-ado a quantos lá se encon.
travam. perguntando ao sair onde
se encontra V'llln Da ",leões" e porque

,
Para intervir
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I AS RAZOES DO PIRATAS
'-/()-SS;

•

-ê les nã o .o ~t·apav::t m Foi
ocasião' que ditos senhores e mern-
bros c;e nossa diretoria interferiram,
naturalmeute, para tomar as provi-
dêncías que se faziam místér e que
eram o desarmamento do trrespon.,
sá.ve: e bestial juiz, muí digno re-
presentante dessa FederlOçAo,
QuaJ\to à atitude desta Federação,

suspendendo jogos até segunda 01'-
dem em no a cancha, e marcando-
os para outro local, muito estranhá-
mos. pais ainda em jogos de cam-
peonato no ae.or mascul ino êste ano
realizados, acon tecrmentos. muito pio_

Elo; a integra do oficio da d.reto- res ao acima mencionados se desen-
rta )' Pi rata s à mentora do basket ro le ram em canchas de outros co-
no F••bsdo comunicando a resotucão irmãos, esm ao menos passar pela
a l udtda : mente de V, S, a idéia de suspender

"!lmo S1' presidente e demais os jogos que lá. deveriam se realizar,
membros df: F'ederação Gaúctia de Isto, natu raímarite, porque os citados
Baske t: N(Capital. ' <'Iubes são de mutto maior prestígio
'I'eru .por fim o presente levar ao e gozam de maior simpatia por par-

co nhe.'tmeno desta Federagão as úl- te de V, S, ao passo 'que o Piratas,
.tírna., r..soiucões de nossa diretoríe, r lub ·Lodesto e de POll('OSrecursos
em re rerênr-ía ao últimos acontecí- fina 'eiras, que prejuizos traria a
men í os r eg isbra.dos em nossa cancha, não realização de jogos em sua can.
quando da partida com () G, N. U- cha, esquecendo que [u starnerrte os
nião, em disputa do ormpeonatc te- clube, pequenos e de poucos recur-
mlnrno de Baske t, em virtude dos sos é qu e prel'isam do apoio desta
qu ats Vv, ss. tomaram precípttada- Federação,
rnene a der-lsão de !,ransfenr OS res-I Este' , o o
tantos jO!(OS para Ia marnados -p>aira' e o caso do nosso crube. que,
(lu'r;- o r-anchas Deixando de to~ar lutando com dificuldades, conseguiu
,co~h~Cimeuto 'do que di'! fato e co lorar sua cancha em condíoõss de
ípassou, dispensando ~esmo as' io, ~c;:;od e a~~ra, por t~ma C\titu<:iede
ro.rnacões do esportista Dante Bo- os á 11r08 dessa F'ederação, ar:
sio, vír-ecpresidanta dessa Federação, mando arruaças em «asa alheia ve
naturalrnen te julgando-o susperto=no ~~~~e~an0ha in ter'dí tada até ,segunda
caso por se-r dito esportista também ' quando quem dever-iam re-
vi "",'-p,residente deste cluoe , Assim ~eb~l'<sas punições eram o~, fal!~EC?~
procedendo desprestígtaram o co- ' e, e caso, está o -refelJdo ai bí
nhe;'ldo eSj;or'ista o qual era a pcs- tro, que nem sequer advertido foi

~ (, por essa F'ed eracão<;oa mais índ'lcada para falar no r-a-, Ma' " > ,

iso, pois foi quem o acompanhou des- , ~ como j a era intenção do pre,
de o ,ome<;o, ínclustve assistindo às sl~er."e dessa Feaeraçao, ante,s mes-
de,:l&raf;õesdo protegontsta de tô-da- m d,e re,llnlr os responsáveís pelo
.a cêna _ o árbitro da partida na l,a quadro dispu tan tes ao campeonato
Delega";' •. de Policia, quando o re te- fel:,lmno de basket da presen~e tem-
rido árbitro fez seu depoimento porada. para elaborar ~o carnet do
condenando.se a sl prôprto, ' segundo tUl:n<?marcar a partida qt;8

d ev e+I••mos dispu tar no p róxlrno dia
5 do corrente com a equipe da 80-
gipa na canch a desta, anroveítou a-
gora a- oportunidade, transrermdo.,a
para outro local. com a alegação de I

ie a nossa cancha está interditada
até segunda ordem
Não co n cordarido em a+scl uto cem

estas r esoluções as qua is julg'3.mõs
ab urdas, reol veu a nossa Diretoria
o seguinte:

Arastar-se do .Cammeona'{) F-e_
m ínín o de BasketbaJl, ora em rea lt-
zaçl , bem como de tôdas as r cm;
])eti~ões organizadas por esta Fede-
ração, enquanto a frente da mesma
encor.trar.ss o sr. Hip6lito Soares,
por discordar da orientação que vem
seguindo dito senhor a tesba da Fe-
deração Gaúcha de tEa9kebalJ

~ ~_-l~-,E",r:..:a:.;m"'-l;estas,senhores membros da
I o Gaúcha de Basket, as re-

.& _ OUTUBRO 1955 que qu erhamos trazer ao__"'" =========----------~---_:_ _ conhecimento em 'relação
~ nos acontecimentos que err-

I o nome de nosso querido
~"eodo questão de :!1risar que
p.itiremos a quem quer que
rrestíglar Q nome deste (,lu-
embora pequeno e modesto,
a no cenárío esportivo da Ca-
o Rio Grende dG>SUl,
, C, piratas (as,) - Ernani
presidente; I!'raneisco OU':

;-tetario.u

O O bl>l'ork Clube Piratas decidiu
não p ir tic ipa r de mats nenhuma
eornpetrcão organizada ou patrod_
11ana pela Federação Gaúoha de Ba5-
ket enquanto permanecer na presi-
d,'nc'ia desta o esportisba. Hipólito
Soares. A resolução do clube da
iPtl'a'o:<' Côn ego Ma~ceIino é em te-
presái:a por ter a FGB interditado,
até s~g!lnda ordem, sua cancJI1J..a,em
vlst", de íncldentes ali ocorrrdos te-
C nteru en te.

~lOTIVOS

•

Q'1eremOS também leVlaor ao conhe-
cimento dessa Fedocação que nosso
nresídente, sr, Ernani Paranchi, e
nOS30 tesoureir o, sr; LicerIo da Cos-
ta t'ord€iro, sómente tomaram par-
ta nos acontecimentos quando cs
!Il1_3mOS já se encontravam forma-
dos, ,j"da a atitude do áI'biu'G> da

,part:Ja, .ioã-o Batista Campos, que,
demonsbr ando instintos selvagens,
SlICOtl de uma faca, tentando agr e-
di!' um torcedor. Isto depois de ter
provocado a quantos lá se encon-
travam. perguntando ao sair onde
se encontra V8.m 08 ",leões" e porque

BASKET
~CRUZEIRO VENCEU A, FLORIDA
jPELO CERTAME JUVENIl, ONTEM
A equipe feminina do Piratas não compare-

Sogipaceu pa-ra enfrentar o a
o quadro juvenil de basket C:0 o, compareceu, ficando, desta forma,

, oruzeíro deu ontem à noite um a vitória com a Sogipa por W,O,
'lP'ande passo para a conqutsta.itío Afirma-se que a ausência do Pira-
título máximo do supereampeona-. tas seria um protesto contra a
to Jos.é oaríes Daudt, ao derrotar Federação Gaúcha. de Basket, que
a Florida, na cancha do União, por há dias interditou sua cancha.
46 x 29, com 20 x 18- ao íntervalo: -'0----
Foi cestinha da partida o plaíer
Mesquinha, dos estrelados, c-om 17
pontos,

1
PIRATAS N'AO COMPARECEU

!No prélio de fundo, deveriam
medir tõrcas pelo certame eítadi-
no feminino as equipes da Sogipa
e do Piratas, O team <ia pracinha
Cônego Mal'celínÇJ, no entanto, não



UNIAO x SOGIPA HOJE EM JOGO DECISIVO
A ht~lh~nlevitória dos juvenis do Cruzeiro sô-
bre o Gaúch9 - Petrópole na liderança do Infantil
- - Decisão do prêmio FOLHA ESPORTIVA
Jamais um jôgo de baske-tbal]

polarizou tanto as atenções do
mundo esportivo metropolítano
como o que hoje à noite sustenta-
rão os quadros representativos do
Grêmio Náutico União e da Sogi-
pa, pelo Campeonato Metropoltta-
no Feminino. Quem acompanhou
o crescente progresso dos dois qua,
dros no seu -desenvolvímento cole-
tivo e individual, concordará .:0-
nosco que na realidade trata-se dos
dois mais fortes conjuntos femi-
ninos dos que disputam o basket-
bal! feminino. Corno é sabido, o
team da Av. Alberto Bins encon-
tra -se invicto na liderança do cer~'
tame, tendo' mesmo vencido todos
os compromissos Com visível supe-
rtorídade. O quadro do Uni~, por-
seu lado, apenas perdeu. a parti-
da frente à própria Sogipa, ':'0
respectivo jogo do primeiro turno.
De lá para cá, no entretanto, a
equipe orientada pelo Prof. Echart
colheu 'mais experiência. Além dis-
to, 'particularmente para o jõgo
decisivo de hoje à noite, as cesti-
nhas alví-azuís realizaram puxados
treinos. encontrando-se em boa
forma física e técnica. Desta for-
ma, o· espetáculo que se des-do-
brará na nova quadra do Uni.ão,
sem dúvida alguma, atrairá um
;público numeroso. O esquadrão do
União, que já tem assegurado o
ltítulQ de více-campeão, tentará
com todos seus recursos vencer a
Sogipa, ficando então o certame
empatado. Caso contrário, \ a 50.
gipa. terá conquistado G almejado
titul'o de maneira Invicta e bri.
Ihante ..

.::laivo alterações durante G de.
senrolar do encontro, os dois qua-
dro-s formarão com as seguintes
constituições:

UNIAO: Diva. Yeda, Carmen,
Sulamita. e Rose Mary.

SOGIPA: Margot, Magda, Gise-
Ia, Gesha e Beatríz Contando ain-
da com o concurso efiicen~e. de
llza.

o QUADRO do G. N. União que esta noite disputará o. seu mais sério compromisso frente a equipe Iider do
campeonato. Na presente foto, junto com o técnico Echart, aparecem Ieda, Dma, Rose,. Diva, Carmen, Su.

Iemita e Glaei.

DECISAO DO "PREMIO FOLHA
ESPORTIVA"

Conforme noticiamos. a direção
deste jornal resolveu premiar a
atleta que mais pontos consignasse
no decorrer do campeonato femi-
nino, que hoje à. noite chega ao
seu termino, com a realização da
partida União x Sogipa. Magda,
d?, Sogipa, com 56 pontos, e Díva.
do União, com 50 pontos. vêm pon-
teando este 'Concurso, devendo ho-
je à noite, na derradeira partida
do certame, decidir-se li- quem per-
tencerá o valioso premio instituido
por Folha da Tarde Esportiva.
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BASKET FEMININO U-;lI"'SS

VITORIA ES .TACULAR DO
UNIÃO SOBRE A SOGIPA
OS juvenis uníenísías derrotaram os do Gaú·'
cho - O· Gremio pede a anulação do prelio

de sexta-feira passada
J a cancha, da rua Quintino Bo-

catava. com a presença de gran-
de público, desdobrou-se ontem,
à noite, o cotejo de cestoboí en-
tre os quadros femininos do 'U~
níão .e tia Sogipa. O prélío que.
poderia apontar a Sogipa como
campeã terminou com a surpre-
endente e espetacular vitória das
uníonístas que, assim, consegui-
ram igualdade de posição na ta-
bela. O .resultado de 31 a ;20 d'tz
bem da superioridade das jovens
comandadas por Diva . Já no pri-
meiro 'Período, a equipe celeste
vencia por 17 a 11. Diva, do U-
nião, foi a "cestinha" com 19
pontos,
Em vista do resultado de on-

tem à noite, Sogipa e União te-
rão de realizar' uma série "me-
lhor de três" em datas a serem

JUVENll,: U1\'lAO 45 VS,
designadas pela Federação Gaú-
cha de Basket-balI.

GAUCHO 38
O choque prelíminar, entre os

"fives" juvenis do União e do
Gaucho, pelo Super campeonaJ
to, Iindou com a vitória dos jo-
vens unionistas por 45 a 38. O !

escorer foi Purper, do União, com
a bonita. S011',,'\ de 35 pontos.1,., ••••• s

s

o UNIAO VENCEU A SOGIPA - Gisela, da Sogipa e Yeda, do Unilío,
procuram encaixar a bola, mas a bola cobriu ambas. Yeda teve um
desempenho formidavel, atuando com rapidez e sangue. Gíseía empre-
gou-se a fundo, mas jOgou apenas regularmente. Esta é uma fase do
jogo pelo certame. feminino de basket, no qual a Sogipa foi derrota.da

. pelo União
,." ..•. -,--
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· CAMPEONATO . C. B. B,

PARTIDA DE BASKETBALL
I r I - . , .

-.- - -.-'- TE'AM:'-EQÜjj)~"" .. . ::.: ,.. ...., ·fEi~i~·EQüIpE ·· · · ······..···--··--···

Team - (Quadro) ...!

Referee
JuizMatch N.·

Partida N."

Date
Data

Time
Hora

Umpíre
Fiscal

Number First HillTime Extra Period Total
of player E Primeiro Meio Tempo _I -"'-_~_--,--_--..-.: Período Extra Score
Número lFouls Score \ Fouls Contagem

====================,========~d=o==a=tl=e=ta~==~~======:g==~====~JFaltas:==~~~~~~~~====:~==~~C~o~n~t~~g~e~m~F~a~l~ta=s~===f~jn=a=1===

Name of Player
Nome do atleta

...-- -- --..--..--,..,.."", .." ,..,."""'" · ····..··1 , ..·..· ·..· ·1··.. ·..· - -- : ,. ·..· ·1- ..· ·..: .

.~~:~~co ,•........1 " : .1. _. .. 1 . .. 1, 1 1 .- I d' ,..--.Running Score I 11 21 311 ~I fil11 !l111111'Ill!1i2113F4!15J1611711811!M2012if2212312!l125)26J2'f12812913°131132133134135136[3 713813914°1411421431441451461471 1491 50

Curso da co-ntagem -151Pi2153154pi;I5611l158159160161rt21631641651661671s81~lfõlill~173174175J761771'i'1lI'19I80jtlI182183184185186187188189190191192193194195196197198199fIõõ

Team == (Quadro) Time out i __ : .: , , .
Tempos debitados

8econd Half Time Extra Period
Segundo Meio Temp_o__ Per.íodo Extra

Number
of player E I ~
Número
do atleta

Total
Score

Contagem
final

Name of Player
Nome do atleta Score

Contagem
Fouls Score IFouls
Faltas Contagem Faltas

Score
Contagem
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Coach
Técnico

Running Score
Curso da contagem

Score of First Half Time
Contagem do 1.0 Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 2.0 Meio Tempo
Score ofE'Xtra Period
Contagem do Período Extra

Final Score .
Contagem Final

Winning Team c •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• :

Quadro vencedor

Referee
Juiz
Umpire
Fiscal

----';._._._ ..._--_ ...__ ..... __ ._-------- ..---_ .._. __ ._-----_ .....-------_.,.

Captain
Capitão
Captain
Capitão

Scorekeeper
Apontador
Timekeeper
Cronometrista

._••••••.••..•••.. _..•• • •••• •• _.__J.. •• _•••• __• • • •

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

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

.Standard Marking:
Convenção

O free throw, two points
lance livre, dois pontos



Não some-nts nos esportes aqua-
ttcos o Gr é m lo Nau.tieo União se
Jlroj~lH cada. vez mais no cenarto
deRj.lOrLivn 110 J;;stado, De alguns
a.no s p a r-a ca, t.ambern os esportes
t er-re st r e s v ern s-endo prattcados de
t.a'l fOt"J1l::1 no Onião que em rela-
Uva.n,enle nouce tempo as equipes
de vo Ilev -ba.Il e hasket-ball tanto
m a sr- ul í u o C01TIO terntnlno concor-
rem ro m os me lhcr es quadros da
Capital. Isto ficou provado na sex-
ttt-fcir" ultima quando o sext e-
to rua sr-uf t no do União em espe-
tar-u lar pa r t ida. cons egul u abater o
fortp. esq uad râo do Gr erní o. Por-em
o que I1O,s interessa em partieular,
desta fcita é a "i toda maiuscula
do quadro feminino de basket-ball
unioniata QLH"~ numa partida espe-
t ar-u la r, derrotou o da Sogipa,
na no i í e de segunda-feira,

O numeroso pub Ií co que cornpa-
receu à quadra da rua Quinti-
no B(l('ai uva. proporcionando a ren-
da ele 7-1;;,00 (soci os dô Un í ão não
pagara tn l lÍY01'an1 a oportunidade
de veri r;,.R.,' que o nosso bastcet-
b a Il ('\'0"'e d e entusiasmo e prog ri-
de l.ec ulr-am en te. Principalmente o
te arn (10·U. :B, União, cujos inte-
s'rantes em Sua totaJidade se dedi-
(';:"'111 a est e espo rt.e desde o inicio da
t em por-ad a a se findar. progrediu
t ão r-aul d a me n te que arem de con-
cor-re re m de igual para í gua.l C.OIl1

RS outra" equipes disputantes su-
pIa n t a ra m as do Gremio e do Pi-
r at as. co u si gn a ndo a.lem disto um
t r í un f'o m e ri torf o e significativo,
aba teudo de maneira espetacular e
d ra m at tc-a a rorte equipe da Sogi-
pa , que po r sinal vinha ponteando
o certame de forma invicta, I

Ref~rind,,-nos ao jogo em si, f
4\ pre ei s o que .se diga que os 10
min u t os iniciais roi-am fracos, de-
vendo-se isto em parte .ao natural
n e rvo si s m o das duas equipes díg Ia-
dí a n t es e ainda em virtude da
p e rt'el t.a, marcação individual ado-
tada peIa s atletas em cancha. Es-
te p e rí o do c h.ego u ao seu final a- .'
cusanô o o mar-ca.d or- 5 a. 4. em fa- Os dl)js qu au ro s a t ua.r a m e mar-
vnr da So gi pa. No segundo quar- ca r am conforme seg·ue.
to d" emba t e o team locatarlo ruMo - Dl va (19), Yeda (7),
passou a jogar com tal disposição Car-m em (1), Su la mí t a (2) e Rose
e eru.ustasmu que entrou a dominar Mary (2). Total 31./
t.e rrf t o rl a I e numerícarnent e, Já no SO!1;ipa - Ma r'go t (J) Ma g da
'final uo segundo quarto a su- (6), Gisela (5). Gesha (4), Bea-
mula do apontador EmUio Barcelos triz (2) e Flz a. Total 2'0.
Indica va '17 pontos para as cornpa- A árbitragem que esta va a {'argo
n he.í ru s dp Di vá e 11 pontos para dI> Al te u Bolome e Francis'O Jedo
o co,tjl<nto comandado por 1;1;11'- .11.----------..::..------------------------- ..•.'<eiss foi boa,

Comeníàrios de AIberto MATTIS Desta forma, contra a roda a ex-
p e ta.ttva, o quinteto do clube nau-
t ico consí gno u urna. vitoria rela-
tivamente comoda, traduzida pe-
lo escore de Sl a. 20,

Na eq ui.pe do União agradou o
e:-ntusiasnl0 com que toda s as suas
inje~Tant~s se atiraram à. luta,
Alem disto, notou-se a dh'eção se-
g'lll'a do .t re l na d or, que conseguiu
dirigir e orrent.ar suas pupilas com
sabedoria e ttr'o cí n ío. E, ao nosso
ver, o falar' preponderante foi a
atuação verdaden-am en t e fenome-
nal da capitã Diva Sa n t ia.go. F'ra n-
'ca men te não ima.gí ua.va.r-io s q ue es-
ta atleta fosse de desdobrar-se tan-

to: O' desempenho da c.o nsa.gn-aua I
ce st í n ha foi ver-d ad'ej ru men ta feno- 1

mena!. Tanto no ataque, como ar- '
ma dot-a ou como e n ce st a d.o ra c- ain-
da no rebote defensivo', atuou
ela com tal maestría que foram
í numero s os aplausos que a nume-
rosa torcida lhe tributou com jus-
t iça. Cest as de 'longa ou meta d' -
t a nc-ía, Di v a conseguiu r-o nstg nar-
diversas de tão linda feitm'" que
rnuito "barbado" da divisão de hon-
ra ficou estuuera.to. Lgu a Im e n t e,
Ieda. realizou 'sua melhor partida
no pr eseut.e campeonato, s eguí da
por Sulamila e Ca.rn-ern. Rose Ma-
ry, m uíto dedicada, pouco ficou
devendo a suas com.pa.nb e.h-a.s.

Como já apont amos o tea m da'
So gl pa, at u.ru 1113.1.

Num dia í rrecon h eclv e I e Ie t u o u
sua pior partida do cer-tame. Fal-
tou-lhe mais sangue e desemhara-
c,;o. Ma rg o e Beatriz, seguidas p,r
Gisela, foram as mais esforçada
Al ia.s, Beat rtz foi a melhor do con-
junto sogí pa.no. Ma rg'o t parecia e -
go t ada, o que alias era de se com- '
pre en der em virtude de sua desta-
cada atuação nos dias ã n ter-íores,
no campeonato de at le tismo. Muí t o
f rac a.w, desta feita, roi-am Ma.g d a
e Gesha. Llza, que subslituiu por
algum tempo Magda e depois Gesha,
jog'ou bem e estranhamos po rq u e
não atuou maís : crnpo.

A . ELEVAÇÃO DO tNDIC~E,~ .

TECNICO 'DAS UNIONISTAS
F aios de Alberlo ETCHART

RoL Xo leJ'('€'.iro quarto fez-se BPn-1 füulou o lH'riodo. Nos d,:'z m l n u to s
t ir 111na. reação da, ~og'ipa.. Ma s, fl n a í s o í ea.m da Sogí pa, Que vi-
n." o rc.ds tl nrto ao im p e io e a o en- nltA. a t ua.ndo m a l d e sd e O se-Kunclo
tus ia sm o espe tacu la r üas at.l e ías I ne-ríoô o descont.roto u-se ainda rn a.is
a Ivl-uz uis ost a reação n ã o surtiu f,u"ilitando d es ta forma a v l t oií a da ..
O efeito almejado, Com 21 a 17 e q ui pe Ioca.t.a.rla.,

FASES 1>0 CL,\SSICO DE BASKET FEMINiNO - Dois 'sugestlves flagrantes do sensacional embate pelo Campeonato Feminina entre as
equipes do União e ela Sogipa. A esquerda, Carmen em poder da bola faz mensão para girar quando era bloqueada ,.por Gesha, Beatrtz tW-
.erva atentamente o bom. desempenho da adversarta, - Na outra fase, três integrantes 'do União: Sulamita com a bola, Carmen vai em seu!
••.uxillo. Gesha, da Sogipa, parece revoltada diante do desempenho exee lente de Sulamlta 8 Yeda, à. esquerda satisfeita, está na espectativa



QUARTA~F-EiRA: 1Ni"C1ó Dos· JOCÓS 'ü"úE iRAO 
DECIDIR O CERTAME FEMININO DE BASKE-

."tr"~ 



FOLHA DA TARDI Edi~ão Isporfl,,~ ~,ro '9 - OUTUBRO - 1955

NO,ITE 'DE.'GALA," NO ".BASKETBALL
l\THis hma. noite de gala ví ver á tan tes ~ncontros, o departamento

o baHkptball metropolitano, hoje à de oficiais da F. a. B. indicou
nott e. {'O)Jl a l'ealização de dois se n , as s eg ui n l.es autoridades: .
s ac-io na ls jogos. Partieularnlente o J ed o Ne í ss, a rlrí t ro : Alfeu Boto-
f"ll1halp. rt ue sustentarão 0$ quin- mé , fiscal: Emilio Ba.rcelos, a.po n-

tel!,Js reprE"sentatiYos da Sog í p a e t a.jor- e Nelson Ko h e n, ('orn(:)ln('lo-

do G. N~ Uruão. pelo certame re- trista; como d eIeg'a.do da F:G.H.
m í ni no , efE'tuando a prí me+r a de runot onaré, o cr-o no met rls ta, eaca-
urna ,,"de de três, é esperado com lado.
ex pec ta Lí va 1'TJra do com um. O nu- AhnOl'é '"\'enc("u eut
:0'\(1"080 púb'l ico :que por certo )0- Silo J .•• opodn
t a.rá I;"" «ornptet o as amplas ar- A Lí g a Lpopoldense de Esporles
qu í ba nra d as da AI', A'lb e rto Bí us, At.Ié t í cos H'v. realizar na noite de
logo rna ls à noite, sem d ú v.íd a a.l- ]7 do co r-re n te o Ca.m p eon a.Lo Bra-
gum a s e rá promíudo corn um, es- si leit-o d e Lallce-U,vre por co rres-
p et ár.u lo 'diU'no de reg-istro. Para p on dên ct a, Compareceram para as
t a ut o, /'8 d ols quadros fo rarn bem d isp ut.a.s allPt,a.~ do Aí mor-ê e elo 1-
pl~ei'Hra(lür, enc-ont t-a ndo-jse arn- g ua.ss n. Jn ex p I'ic áv ehm en t.e, deixou
bo s a f'ta d os para a sensacional lu- (~e comparecer a Sociedade Gí nás-
ta. Ca d a integrante está pertel ta- t.l c a"
me ru « c-íe nt e da grande re spo n- O c,anlpf'onalo n~sta cinade. f()~

sa.hilidarle do clássico. A vitória re- de um Indlee técntco ba txtsst mo
prt's,",nC"- um passo deeisi vo para o demonst.rando o descaso dos irei
<:r,hi<;ado titulo. Desta forma, So- na.do re s das equrpes em prepara.
g í na e União, em igualdade de to r- r.em, seu,s .a.tlêia~ no anem!"SRo d~s
ca s, pf'{Hlle<i.em efetuar uma da.s lu- l~nces Ilv i es, P?lS o carnpeao í nd i-
tao;; rnats em ocl ona.n tes do basket- vt d ua l co ns egui u somente co nver-
l)::tll (E'ITlinino, que v em se pro Ie- ler treze ~as vln.te c~s.ta.~ tentadas.
ta Hd,~ eada, 'vez mats no agrado dos Por eq,Ulpe, saru vltorlOS3: a tur-
c í rr-ulo s esportivos. ma d,~ Atmo rê, ~.ue conseguiu m.al'-

Flm pa Ies t r a que mantivemos com cal' 82 po n tos, ilcando em (\lt11110
tf ... ,ri G N Uní ã - _ o Jg ua.ss ú corn 78 pontos.? (.,!1H \l ""O ~. 1. ma o, este .n,Q~ O r:~bnlJ)eão í nd iv íd.ua l cf'oi o a.tl é-

InF.OI nlo,~ que sua equipe e n con tt a- ta Nilson Cruz, do Airno ré.'
V~-M. qlBposla a dar t ud o peja F'u nr-Io naram e Q m o trscats ,de
vJtQna: reco nhece ndo no entreta 11- ca mp eona.to os S1'S, Percl Pe te rso n
to. o gra n de valor do adv e rsá.río. e Otavio Silva respectiva m e li i e
D1.~Sl"'~nfl:-; t.ambem qu.e f?l!nará ~onT presidente e secretario da L·Ll~A.
a :lá c la ss ica c ons tt t uf çã o : D~\Ta.,
Ye da, Ca rm em, Su larn í t a e Ro se
Ma.ry.

N~'n('Ol~,pgujmos localizar o t re.í-
nado" l'l'Bponsável peja equipe 50-
gilJil na, mas, haseando-nos nos Io-
gos das úlfimas rodadas, o teàm
da i\. v. A Iber-t o Bí ns, formará COIll

Mal·gol. Mag da, Beatriz, Gise1a e
Gesna ou Tlz a..

Más nllo sõruen t e êsf e en co n t ro
deSIH:"rta .1n1 e-r~sse sern par. pois
ta m bé m a partida p re lí m í na.r da
Jlüii<.tcl,a,. d over-á .razer ví b rav a tor-
cida" Ar-on t.ec-e que o Se l er-ion a do
de Ba.s k e t.b a l l, d e sejand o .pr e pa ra.r-
se ca da vez melhor pa.ra o certa-
'll'lü 111...v·jon;"d. disputará Ull\ jogo
('()HI a,'folunta,riosa eq ui p e da So-
gl pa qu e por sinal co n ta co m ..(J-

- ttmoa el emarrtoa e que farão tn do
lH.tra í n'mor- a maxrna l'eslstencja
ao ('onjunto da F'. G. B.

, .CoJlfÚl'me nota of'i cfa.I, forne('ida
pela I·', C. B., o prí meí ro jogo t em
seu t nlr-Io pr ev í s to para as 20,15
'hor-aa, devendo o embat e p rl n cl p a I
pe-Jo vstrme ona to feminino íntr-Im--
se 10 ml n ut oa após O l~f'lnino do
prf me lt-c.

Pa ra vcont ro lar em 08 dois lmpor-,

('21I11.,<"OIIU1'O .FeUllnfuo de 195~a
Tendo terminado o Carnp e ona.to

F'em tm no, com dois clubes em i-
gualdade de pontos (Sogí pa e Uni-
ão) e COl1lO o Regularnen to para o
c-íta.do Ca m p en a to , em seu a r t i-
, o ViU, d.et er-m in a a realização de
u ma série do. m e lh o r de três jOgOS,
entre as eq urp es u e ss a s co n d í çõ e s,
cujo. jogos serão efetuados em
campo neutro - pa.ram-aro ü n ie-o
do artí go- X do mesmo Reg-ulal)lell-
to.

Tendo a So cl ed ad e Ginástica Por-
to Aleg-rel,867 e G r e J11i o Na'utlc-o
União ent.rac o em comum acôrd.o
(o I'ic-io re met ído a. esta F'ed er-açã o j ,
para que 08 jogos da m elh o'r de
três f'os s em r ea ltzados em ca m po
desses club es, havendo necessida-
de se r feito um sort ero para d e t e r-
m in a.r-e-em que- ca mpo será rea-liza-
do o p rim ei r-o jog'ç, e para que a
s é rie de melhor de três seja Jos a-
'da às 4" feiras, esta Federação te-
solve:

a ~ que o s JOgos da sê rí e de
m elhor de ti'és sejam realizados nas
quadras dos finaHstas (Sog í p a e
U'nt ão ) d evenrrc s e r feito u m ' SQr-
t e io pa ra í nd icar- a quadra para o
prlme ho jogo:

b - u ue OH .iOgos (Ia shie de
, eh or de t~ês s e.iam rea taa.do s às ,~ •.. ,
4a teí ra.s : '_ ...--,..~~ ~ 1 ••.,."-~. ••

c - q~e o primeiro .iOgO da, sé-
l'~e seja rea l í z'ado no dia] 9 do cor >
r e nt e, 48, t'et ra , e o segundo no dia
~6 a.í nda c1~sLe n1P~.' '

]<;m ví st a do ac-ima exposto. nas
a ltn ea.s n e b, fieà modificado o p a-
ra g ra ão onl,'o{dQ artigo X e arti-
",;0 XI, do It~g\,lam0nlo para o
Ca rnpe o na i c IT'~mlt1tnf) de 19!í5.

A equipe feminina da Sogipa que hoje iniciará a se-le de Jogos decisivos do certame de Basket da FGB
"...

osRTU -" . G~ A TIS
OLIVEIRA

*-*--"'-~..".....

dos Iabrícantes de (}OCÂ.-COLA

~ HS. - HOJE E AMANHÃ o-------'--
I E N T E S E L E T'O

I~;r/

I
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PARTIDA DE BASKETBALL

C. B. B .

Referee
JuizMatch N.·

Partida N.·

Date
Data

Umpire
Fiscal

Time
Hora

....·· -·..:··..:·· ·.,..·· · : ·· ···..·EiiiId;ii'e .

Team - (Quadro) .
,

Time out., _ ~ _ _ _ _ _
Tempos debitados

Number First llilfTime
of player E 1 P_r_im_e_ir_o_M_e_io_T_e_m~p_o_
Número Soore IFOUls
do atleta Contagem Faltas

Name of Player
Nome do atleta ~

:=~.:.=.._._.~ .••~::·=I:~=:=::=:I·:·:==:~::::= =~•..•·:··:······::·1·===
.~êc~fco ~ ,..\ ..: 4.t .•.........: I .1. - 1 --- .. --- ------ --- .. --- .. --- 1 1.. --- ..1 __ .. .1 : --- .

Running Score _I j_21.31 ;1 51 JI ~I 8'J .:.j1~l::!:.tl~I~11~11!1~1~I::r~1~!:j~2!1~12áI2~:7~2&12gl3Q131'132p3j34Ià5;3613 7138139140141142143144145146147148149)50
Curso da contagem 15115215315415515til57158159160J611621631641651661671681691701'1l1721731141~177178179180181j82183r84185186187188189[901911921931941951961971\18199100

Team - (Quadro) Time o.ut ~ ~~ .
Tempos debitados .

Second Half Time
Segundo Meio Temp_o__

FouIs-
Faltas

Extra Period
Período Extra

Score IFouls
Contagem Faltas

Number
of player E
Número
do utleta

Total
Score

Contagem
final

Name of Player
Nome do atleta Seore

Contagem

•••• __ •••••••••••• _ •• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ __ •••••••••• _ •••• _.,. • ._ ••• • ••• • __ " ••• __ ._ •••• _._." ••••• _. • __ • •••••••••••••••• ••••• _. __ • __ ._." •••• _._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••••••••• __ ••••••••• _ •••••• __ •• _0 •••••• _. •••

............. : _ ~ ··.. :·1····.. ·.. · ·.. ····.. ··.. ···· ·····..··· ··..·..· ·1·····.. ·········.. ········..·· ·.. :·· .. ··· · ········1.. ·.. · ·..········· ·············1 · · .

.... : .'.< .....•... ~ ...•.••.•.......•....•..• , , ..•..•. I ~ 4 •••••• 1 .1. .. 1 .1 •••••••••••••••••••• .1. 1 : .
I 11 21 31 41 ~1.6J 7! 81 9119111112.fi3114Iuij16t17118t19120i21J221~312'!l25\2~2~712BI29j3~../31131133134135136i37i3813914ói4if42T43144145146147148149150
151152153Ili415515615'11~159:60J6116iI6:f164[6516616'7168169/701711'121131~'175761771181791811181182183184185186187188189190[91192193194195196[97[98[991100

Coach
Técnico

Running Score
Curso da contagem

Final Score .
Contagem Final

Winning Team ................•.............. r ••••...•••••••••• , .••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••

Quadro vencedor. \ •Seore of Extra Period
Contagem do Período Extra

Captain
Capitão
Captain
Capitão

Referee
Juiz
Umpire
Fiscal

Scorekeeper
Apontador
Timekeeper
Cronometrista

} •••••••• _._._. .0 _ •• __ •• _~ •••• __ •• o • o __ ~ __ • __ • • __ •• _ ••••••••

D player disqualifíeld
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

Pi P2 personal foul, çne throw
falta pessoal, um lance

T technical foul
falta técnica

E player enter game for first time t

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

cesta de campo lance livre perdido
P1 P2 personal foul, two throws

falta pessoal, 2 lances•

Standard Marking;
Convenção

O free throw, two points
lance livre. dois pontos



Ft\SE do sensacional jogo de ontem, ~tro as "estrelas" da Se-
glpa e Ullião, jara déCtsão do íltul() de ~5. A objetiva de .f.narez

. fJxon .um, flagrante sob a cesta. t:Sota A pago 11)



A SOGIPA "PULOU11 NA FRENTE

MUITO ENTUSIASMO
NO PRIMEIRO JOGO

Escreve ALBERTO MATTIS
Quando da realização da pri-

meira apresentação pública do- se-
lecionado de Basketbatl, tivemos
o ensejo de comentar o jogo a-
presentado, classificando-o de bom.
Lamentavelmente; não podemos fa-
zer o mesmo com rererencía, à se-
gunda exibição, levada a efeito na

t"A noite de quarta-feira frente à. ca-
V) pacítada equipe da Sogipa, que a-
p tuou em seus próprios domínios.
.if Principalmente no decorrer dos 20
~ mínntos Inícíals, o team da F. G.
P B. teve uma atuação desastrosa.
4 Sem entusiasmo, sem conjunto de-
~ finido, sem ânimo, a seleção de-

i eepcíonou ao numeroso público que
• se fêz presente à quadra central
da Sogipa, O quadro locatário, mes-
mo desfalcado, apresentou-se bem
melhor. Atuando à base de rapí-

e_ dez e com maior posítívídade na"
••••• conclusão das jogadas, os cestinhas
~ sogipanos conseguiram encerrar o
,,:.. primeiro período comandando o
.Q. marcador, que assinalava a esta

~ altura 20 a 15.
I_ Verdade é que no segundo pe-
. ::'.:. ríodo os pupilos de Viafol'e melho-
v," raram de produção, sem no entan-

to chegarem a corresponder. Um
jogO bem mais interessante e prá-
tico os atletas selecionados apre-
sentaram no jogo contra o União
e naturalmente era. de se esperar
que de lá para cá tivessem' me-
Ihorado. Mas, justamente o in-
verso sucedeu.
Urge que o técnico Viafore to-'

me sérias privldêncías para que
seus púpilos melhorem, produzindo
o que dêles realmente se espera.
Sobretudo, cremos que se faz ne-
cessária a realização de outro "mat-
ch-treíno, com adversáríc de ca-
tegoria.
~ li: X li:
Fe'lizmenLe, a partida pelo cam-

peonato feminino, entre' a Sogi-
pa e o União, superou o jogo pre-
liminar, pelo menos no que diz res-
peito ao entusíasmo, E isso foi pro-
vídencíal pois, .càso contrário, o
numeroso público que assistiu os
jogos, fazendo render a' apreclavel
soma de Cr$ 1.750,00 teria. volta-
do decepcionado aos seus lares.
O' primeiro hal!-time não che-

gou a agradar muito, faltando ma-
is combatívidade por parte dos dois
quadros digladlantes. Assim mes-
mo, as duas torcidas tiveram mo-
mentos de emoção. jA que a luta
fol parelha. Assim mesmo a So-
gtpa, atacando 'Com mais freqUên-
cía, conseguiu comandar o marca-
dor. A esta altura destaca-se Mar-
got, da -1?ogipa, que levava fJa-
grante vantagem na disputa do re-

bote. O primeiro quarto chegou ao
seu xérmíno favorecendo a Sogipa
por '6 a 4, sendo que o segundo
quarto findou com o marcador as-
sinalando 10 a 6, ainia para a So-
gípa.
Interessantissimo foi o desenro-

lar do segundo tempo, quando as
10 atletas em cancha se empenha-
ram a fundo, cada qual das equi-
pes dando tudo de si. Diva San-
tiago, a fenomenal capítâ do con-
junto unionista, seguida de perto
por sua companheira Ieda, efetua-!
va ótimas jogadas, chegando des-
ta forma a equilibrar as ações e
o marcador, A Sogipa, por seu
got, não se- deixou ímpressíonar.
Margot, disputando bem o rebote,
c o n s e g u i u d i ver s a s cestas
gualmente Gisel a, q u e de
'inicio não agradou plenamente,
no final jogou uma enormida-
de. Beatríz, a melhor na defensi-
va, firme na marcação, ,;foi junto
com sua irmã Margot a melhor
das sogipanas. Venceu no final o ~~==:.:===========~==~~=====team da camiseta alvi-negra, pois ~
soub~ aproveitar bem as oportu-
nídades surgi das nos instantes 'fi-
nais. Com 22 a 15, findou o ter-
ceiro. quarto, tendo a sensacional
partida chegado ao seu término
com o placard de 35 a 32.
Como já frisamos, os melhores

do quadro vencedor foram Margot
e Beatriz, seguidas por Gisela
e Ilza, Magda, mais uma vez, não
correspondeu. Não se desloca como
o fazia magistralmente tempos a-
trás.
Na equipe do União, mais uma

vez Diva toí extraordinaria, rea-
lizando jogadas magníficas. Ieda
vem produzindo cada vez mais e
fez uma boa partida. Tambem
oarmem e Sulamita se houvefam
bem. Rpse Mary desta terta foi
apenas. regular ..
Os dois quadros atuaram e mar-

caram conforme segue: Sogipa:
Margot (16), Magda (6), Gisela
(10) Beatríz (1), Gesha (2) e Il-
za. Total: 35. União: Diva (18), Ie-
da (8), oarmem (3), Bulamita"
(3) e Rose. Total. : 32.
A arbitragem de Iedo Neiss e

Alfeu Botomé foi correta.

nIVA DISTANCIA-SE
Com a efetivação da primeira

partida {ia série "melhor de tr-ês",
as cestinhas que vêm. concorren-
do ao prêmio Instituído 'p01' Fô-
lha Esportiva passaram a ter a
seguinte posição:
1° lugar ; Díva com 87 pontos.
2° lugar: Magda com 68 pontos.
3° lugar: Margot com 55 pontos.

Uma
União, 11 S?gipa,



CEST080L fEMININO
NA CANCHA DO UNIÃO
Sensacional noitada cesto- , Irelío Aguiar: cronornetrísta e t

bolístíca está programada pa, delegado da FGB - F'rancis- t
ra a noite de hoje, tendo por 00 Assis Pereira .
. cenário a quadra do União, .Foi' estabelecido o seguín-.
na rua Quintino Bocaíuva, te horário: preliminar ~ 20,1'
Num embate que promete horas; principal: 15 minutos

assumir proporções' empolgan após o término elapreliminar.
tes, estarão frente a :frente,
mais uma vez, os categoriza-
dos quintetos do União e da
Sogípa, no segundo prélio da
série melhor de três e que

J bem poderá ser o decisivo,

I
desde que vença o dà Sogípa,
que foi, aliás, quem venceu o
primeiro cotejo realizado na
noite da última quarta-feira.
Todavia, as forças em luta

são bastante parelhas e difí»
cil se torna, por isso, vatící-
nar quem deva vencer, A SOa
gipa, é verdade, venceu a prl-

J
meira peleja de série, porém,
por escore ajustado e com o

. "handicap" de jogar em Sf!U
"habítat", Hoje, a vantagem,
no que tange a local, estará
com as pupilas de W a I d i r
Echart, que, óbviamente, tu-
do farão por deixarem a can-
cha hoje com as honras de
vencedoras já que outro re-
vés r ep r e s.entará o fim do
campeonato.
Inegável, pois, que o emba-

te está destinado a assumir
proporções empolgantes de.
vendo agradar plenamente ao
numeroso público, que certa-
mente lotará as dependeneias
da esplendida quadra da rua
Quintino Boeaiuva,

BOA PRELIMINAR
O embate preliminar estará
a cargo dos quintetos de ju-
venis do Cruzeíro e da Sogí-"
pa.

I Para o controle da rodada,r- o Departamento de Oficiais
da FGB escalou as seguintes
autortdadss: árbitro - Yedo
Neíss; fiscal - Antonio 'I'eí-
xeira Cesar; a 1'1 o n t a djr -



SENSA~AO 'Ñ~ BASKET FEMININO 

UNJAO x SOGIPA, HOJE 
DECIDl-NDO O CAMPEONATO! 
Preliminarmente, jogaráo Sogipa e Cruzeiro, 

respectivamente campeao e vice-campeao 

Extra Juvenil 
do 

A~ atenº.i'>es do mundo esporti- no jog:o do retnrno, a represen"º metropolitano se encontram vol- taQao do cln])e nauMco, atuando 
tadas para o sensacional encon- em Séus proprios dominios, vi ngou
tr<> de basket-ball que travarao se com categoria da derrota so
hoJe il. noite os quintetos temí- frida anteriormente. Conseque1;)te
r1it)(>S representali\;os do Uniao e mente, se encontraram empatados 
da Sog·ipa. As dependencias do clu- os dois quadros, cada qua! com 
be naut¡.·.o, a rua Quintino Bo- apenas urna derrota. l<'ez-se neces
ca.iu \Ta, p<rr. certo serfio pequenas sario orga:njzar un1a "n1elhor d~· 
para conter o~ nurnerotlos a1'.el- t!tes". A primeira delas foi ven-
1;oaclos que compat'ecerao ao s<'n- cida na quarta-feira da semana 

· sa<'i<iM;Ü emba te, pois, alem de pa~,;ada pela renresenta~ao. sogipa
tratar -So de um classico do cam- ua, pelo escore de .35 a 32, a.tuan· 
peonalo feminino, é demais conhe• do em sua cancha. Hoje l\ 11oite, 
cida a te~nscen.dencia. da par·tida. po1' t·onsegnintP, a· 1-¡i. G. B. fará. 
A"ottte<'e que o Un iao e 8og·ipa realizar a seg;unda lula da ·sérí<•. 
lutai·~o para cont¡ulstar o cent, tendu como )ocal a quailra do U
rna;icimo do i3egundo Campeonato niao. Os desportistas Jig·ados á•l 
}<11 en1inlno, patrocinado pela; F. G. l Jniao acredita in na v'itoria de su,a¡.; 
B . K 1tl vista dos resultados veri• "estrelas" d~vendo para tanto con
f1.,ados q11ando <le anter·iores en- tribuir cóm ~na g·.rande to1•cida. 
contn·" entre as duas capacita- Mas tambem as cestinj"las sog·ipa 
da~ eqnipes, dificil será prever o nas contarao com o apoio de sna 
vencedor da pa.rtida de logo mais .Jegiao de fans que certament« 

. a n<>i~e • . Na prlmeira pug-na, rea- eomparece]·á ao local do sensacl©
lizada.. este ano na quadra da So- nal e ncontro para incentivar o 
gipa, durante o priT,neiro turno, os quadro p<ira a vitoria e conse
alvi-ne1?1ri;i.s c>:o'nsegu'ii;am vencer com queNtemente para a c·l nquista do 
boa. rn"a.r_g:ern de i~o11tos. _l\pi;:. s· i~- ti..tt1lo lYlKx·imo. -
so, -a C'»/ledra aci~dtta-Ya 'que a So- Os dois quact.ros forn1ar~o assirn 
gipa · ob~erla o tiLl\lO maxlmo <:om . constituidos: 

O "five" feminino do Uniáo, que l\oje enf~~nta~á o da Sogipa em jogo decisivo pelo certame de basketball muita facilid ade. No 1entreta 11lo, já \' l'nHfo ~- Diva, leda, Carmen, 
L 1hnn1La e Rose .. Mary. nantando 

- ..... ~- _,,_,.,,.. - ---- ainda (·01n Dina e Gla(·i. ·""",.,.,,"""""'========'""'i======,,..,~==::r===--;~==========~~======'"""'"""""'='""'====..,._¡ 
So¡d1u1 - Margot, Magda, Gi

sela, Beatri~ e Jbá. Alem da~ <·i
ladas, o quádr() c·onta .. cor11 Gelta, 
Cl0é, Esther 1 Terezlnha e Ji;liza
beth. 

P? ra oíerecer urna noite comple
ta ao P\lblico ama11te do esporte 

· da cesta, o departamento tec·nico 
da l". G. 13. bouve por bem mar
ear {'orno preliJn1nar do en1ocio
nante jogo urna pa1·ttaa amistosa 
entre· os c¡uadl·os 'juvenis da .Sogi-
pa e do CrH~eiro, Caí-npeao e vL.-
ce-campeao do S\1per-Campeonato 
reC'enten1e'nte flndo . 

A partida preUmina,r tem seu 
inic;io previsto para as io,15 horas, 
devendo o encontrp p¡-inclpal se 
iniciar 15 minutos após o ,te1·mino 
do "'Primeiro. • 

A• autoriqades para a noite fto 
as s~g;ui11tes: .F'rancisco Jedo Neis~ 
(krl¡Hro). :José AJ1tonio Cezar (fis
cal), Jrelio Agulat· (apontador) e 
ll1~nc·isco ~~si$' Parf'ira (éron.o·me
:W>!'l;iLa}. Como delegado da J'i'ede
ra~ao f.uncionará o cronometrista 
es<~alado. · · 



•



Duas movlmentadas fases da partida em que a equipe da Sogipa obteve o almejado titulo de campeã cita-
dina de 1955. A esquerda, Margot e Diva, as duas figuras. centrais do embate, lutando pela posse da bo]~.
eereadas por Carmen e Ieda, do União, Gisela, da Se glpa, e Rose Mary, do União. A direita, ~brgot, mars
uma vez, em luta, desta feita com Carmen e Rose Mary. Foi na realidade extraordinaria a ação da capitã.

sogipana. Mais atrás aparece Ieda coberta por Rese ~lary

t riz e Tl za est í veram muito firmes
n.i retaguarda, d i í ir-u l ta n dn ba s -
tante a infiltração das atletas uni o
n is ta s. Oesha, durante o po uco
tempo que defendeu as cores de

)8eU elube, foi regular. O União,
1.01' seu turno, lutou a valer. Sem.
d u v ld a f ez o que p õ d e. T'rn fator
n a tu ra Im en t e lhe foi adverso ues-
te jo gn der- í s iv o. E' que a eficien-
te Su la m í ta não Integrou o quadro
por se encontrar enferma, Desta
í o rma u t eam do cl üb na ul.íco co n-

to'u co m apenas UTIHi res erva. As-
sim mesmo, apenas duas atletas
jog'aram o que delas era de se es-
perar: Diva e Jeda, Carmem em-
pregou-se. a fundo. mas pouco COl1-
s egu l u ])l"oduzir. Rose, ao nO~$;O
ver, foi f rar-a , como t.am b ern 01a.-
cl. Din:', que s ub s t itn iu Snlamita.
houve-se bem, ern bo ra não jogasse
o que ))01' 'Certo a atleta titular te-
ria jogado.

clube, o v ice-ca mp eo na ro, devendo-
se d es ta.ca r o fato que co ns egu l-
rem este í nv ejavet titulo já no
prim 11'0 ano de at í víúa d e neste
setor esportivo.

PR mlUJO "FOT,H.\ ESPOU.
rl'I\-A"

~h'a. dantiag-o a fennulenal "es-
"trêã'" ao cer am e, e o n s ign an do na
partida de qua r-ta-Ee tr-a muia]U
pon t o s, conquistou dI?< ma n eí ra b'"l'lr

lh a n te o p rem io que "Folha lCs-
Plil'tiva" instituiu para tal f í m. A
segu nda co loca da é Magda, da So·
gí pa, com 80 p o n t o s, segu ld a por
Ma.i-g-o t, com 63,

A Sogipa Reteve Mais:
Um Titule Feminino - Basket
A EXTRAORDINARIA DIVA SANTIAGO oB T E V E o P R E M10

"FOLHA ESrORTIV A 11

Escreve ALBERTO MATTIS
Mais u meampeonato conquistou

a. v e terun a e prestigiosa So cí ed a-
ds de Gina"tka Porto Alegre-
1867, na no l í.e de quarta-feira,
abatendo de man etr'a ca.teg.o rtca o
t.e arn feminino do Grenlio Na.u t ico
Untã.o. Aliás. no setor atletico fe-
mt ui no, a ~ogipa apresen ta-se no
corrente ano quase que absoluta.
Já. venceu o campeonato metropo-
litano e estadual de atletismo' e
alntlo o certame de vo llev-ba.ll. So-
mu ndo a estes ta mbern os de bas-
ket-hall, sem contar os titulos dos
to r n etos iniei-os e outras cornpet'i.-
llõe« d' c ara t er- amistoso, já são
q"atro co ncn.ts tas de t lt u los ma-
xlrnos que se adjudicou nesta t em ,
po i- Ia.
• Mai, do flue justo foi o triunfo
d e qua r ta-t eu-a, ft'ente ao, qua.dr o
de "eBlrelas" do Gremlo Na ut í co
Un tã.o , pois realmente a Sogipa,
"êl:nboea uã o a í ua n do C0111 u m S1S-
t.ema de jOg'o dos, melhores, foi
fluem predominou em todo o de-
corr-er da partida. Não ~hegou a
impreF<sionar 1 tais a esperada pa r-
t lda, corno era. de desejar. dado Que
durs.nt e o pr-ímeí ro periodo e ain-.
d..'1. em parte do terceiro Quadro
faltou eu tustasmo li partlcular-
me n tv o IO<liepensavel estimulo das
dUD.f1 to rc ida s, que por sinal se
flzet'am rept-e serrta.r em grande
n um ero. O rna.l o r merí to das cesti-
nhas alvi-negTas constou da ef i-
dente mar-ca.cão, faltando, no en-
tretanto. no ataque mais rapidez.
Ou t ro ss im, meíuorou o conjunto
sog Ipan o desta feita em virtude
da mettior anresen tacão de sua
atleta. Ma gda. lilata capacitada e
eí'idente (.pstinl1a9 nesta part lda..
esteve mn ít o auperío r que nos dois
jogO" ant eríor es. Igualmerrte l\1ar-
goL revelando-se mats uma vez
COlnO a m elh o r figura em cancha.
in.fIHln "fldern'Rmente para o justo
triunfo, Ig\1almentE\ Gisela M hou-
ve muito bem, cU.Jlprindo u ma de
I!U~.8 melhores perfo"mances. Bea-

Os d o is quadros apr e sen tar-e m-s e
com a ~.)g"uin te con at í tu ícã o. tendo
ru rrcu d o OS pontos conforme se-
g u ••., Sogipa, l\farg-ot - ca pi tã (8).
Magda (1.2), GIsela (5), Beatrí s,
(·:e8ha e J1za. Un íã o : Di va - ea pl-
tã (10), Jeda (6). Carmem (2)., Ro-
se Ma 1',\', Dina 2) e GIRCi.

O Un íão praticou 6 faltas pes-
st.a.ís. d a s qua ís a Sog lp a apenas
a:n'oyeitou um. con s ign a n do um
lance-livre, A So ai pa co rn et en 10
faltas, nas qu a í s apenas 2 foram
a p ro . í ta da.s.

•

Der ta forma, chegou ao termino
.m dos ma is m ov im en t a.d os r-erta-
mE"S da, cidade, Rendo que dois
(lnternacional e Pf ra t a s ) a'ban d o-
n a ra m o certa m e por mot í vos RU-I
ficientemente com ent.s.d o s. b t ri u n
fo das ce.tinho:.s ela So glpa.. no etr-
t r t~tnto. foi m er itorio ,) dos m a í s
ju,tos,. já que foi r oa lmen te a
ert ú ine que melhor se houve d n-
rante tod , o t ra nscorrer dos: dois'
t ur r os. Ho n ra , por conseautute, às
a mp eã s : :'\l-Arg·ot - Magna - Gi-

sela -Beatri? - Ge sh a - Ilza -
Cl()p -=- 'I'eres ln hn - Ester e lj1H..
z,\hete,

Não menos d lst lnt a foi a oam-
pan.ha na .jo vern equipe do T'n iã o ,
q u e eons;;guiu de ma n e í ra brí lh» n-
lé. 110n1'8n<10 as tt'adiCõe" do SPU



ESPLENDIDA FASE da partida decisiva pelo campeonato feminino de basketball, entre Sogípa e União. O flagrante foi fixado pela objetiva de Magadan e mostra a fenomen""
Diva Santiago, cestinha absoluta do certame. quando perseguida pela segunda colocada, Magda Ríve, enquanto Rose Mary faz mensão de "cortar a luz" d-a -atleta ai\versari",
Margot e Ih:a aparecem na expectativa, a primeira pronta para intervir na jogada. Ambas equipes deverão intervir nos 11 JogOS.Abertos Femininos, que :.:e"Uzaremosentre 11

e 20 de novembro e cujas inscrições serão encerradas 2.&-feil'aproxíma
• +: * .•••• *" • ~I * ••• ,. • '" * •.••.•••.•• '" •. !/l $ ~ •••.• ;111 * .' 111 • 111: Ik • * * ••..• * •• l1li l1li •••• .t. '" "" •••••• * '" • li! '" * * •.•.• 1ft •••••• $: 1ft :fi'. r ••••• ' *' .'



· '. . 1

S· -" '"/ d b k t íe . . Decidiu-se ontem o campeonato metropolitano de basket femipino,O':;llpa: ·campea e as e emlnlno -- com a ajustada vitória (25x20)sôbre o- União, Esta foto, batida por
Joaquim Magadan, detalha úm dos momentos culminantes do jôgo decisivo. M'lrgot Ritter, embora caída e fortemente -assediada, ainda
consegui passar a bola a 'uma companheira - O campeonato foi brilhantissimo c contribuiram para seu sensacionalismo os vários "casos"
surgidos, dois dos quais terminaram com o afastamento dos "five" do Internacional. e Piratas. - Na preliminar de ontem um quadro misto

(juvenis e adultos) do Cruzeiro venceu a um da Sogipa por 44 x 41.

SOG/PA, CAMPEÃ DE CESTOBOL FEMININO

Foi dos mais justos o âestectio, ouarta-teira, do certame feminino. A equipe soçiptcna, que se aaiuaico« ao tituio
máximo foi de jato a que melhor se conduziu em todo certame e confirmou suas melhores apresentações na noite do j
prélio decisivo frente ao União, vencendo com categoria B PO?'uma contagem que não deixou margem a. duvidas: - ~.
25x20. A peteia decisiva da série não teve o mesmo transcorrer sensacional da primeira, no entanto agradou pela sua
mouimeritacão e é de justo que se saliente que foi o five sogipano aquele que andou sempre melhor na canchu, e
embora sem reprisar suas atuações anteriores, ainda assim ptoduziu o necessário para colher expressivo e comodo tri-
unjo. Noclichê, a equipe campeã da cidade vendo-se as titulares Muroot, Magda, Beatriz, Gisela: e Ilze. Murçot Ritier,
da Sogipa, constituiu-se na principal figura da cometia com uma atuação que permite apontá-Ia como a melnor cesto-
bolisia do Rio Gratuie, na atualuiaâe. Na equipe do União, apenas, Diva Santiago portou-se com- desenvoltura e desem
baraço. As demais bastante neroosae e certamente preocu-padas com o responsabilidade do compromisso, não produzi
ram. como estão nabituaâas. De qualquer torma é justo reconhecer-se que a temporada foi boa e o seu desfecho exce-

lente, com o titulo em poder de quem, mais fez por rnerecê-lo,



o derradeiro [ogo do Campeo- Y·lu,tlln"JUol ••uuunm.l'llItolllfllllllllll1lllftORllUl1ntlnmn,lll)nu'J.mm~lIIlnulUumui ••mlllll •••~mlll ••••u,ú,nmol"lIlIlIlmlJfIIllI1l1f1U"Ul'''Jl''1II11111)11,'5 •. _

nato Feminino de Basquete cor- § Merecida a vitória das novas campeãs .....••União vice~campeã - As campeãs §~'
respondeu plenamente à expecta- ;;
tiva. Sogipa e União se empenha- ~ em desfile - Cor~eta a arbitrqgem de Luiz Carvalho e ledo Neiss - Na j-
ram a fundo pela vitória. Verda- - I·· C· , S· 1 . J ' C I O dt =
de que as sogípanas pisaram na ª pre rmrnar O ruzeiro venceu a 09lpa pe O .torneie ose ar os OU 9
frente. e mantiveram esta vanta- i"UUJllllllJnIlIllJllIIlIlllJbllllmll"IIU,IIIIII u t1IIII11~IIU"~lIfI'UUJ~JIUI"nJll~I ••,rl~mlllJ""Ji"'IIUIU1t1.IIIWI~'Ul1lll.~n~lI'lIlÍlIU ••JIIJIUIJIIII••,I..tnJlu.III •••.nfnnn'l~

f~~d~n~~é~i~:éos últimos momen- UNIÃO; Diva, Ieda, Carmen, Do trniíí.o, como todos os adep, A SOl$ipamereceu li vitória, .as-
O grande público qu", esteve Rose, Dinah e fHa:éy na reserva, .tos do :b.<Isquete, ~Ii!vem s/l.b~r, sim comI?? título de campeão .de

presente li cancha do União, não .' S' d' sempre Be destaca Díva. Ela Joga 19Qõ. Indívídualmeate todas as ín- •
saiu decepcion'ado. Ao contrário Na equipe ~a oghlPato Sasme- 'por uma equipe. Defe~de, distrí- tegrantes se situam num mesme

receram IIl;ençaode onra. ~ por- bui e encesta como os nossos me- nível, não havendo nenhuma ío-'
teve ocasião de vibrar do inicio taram muito bem. SQbre.ssa:ram: lhoras [ogadores do estado. No ío- gador'a que se destaque sobre-
ao fim do jogo. Margot c.om.sua classe índíscutí-. go decisivo foi a mola mestra do maneira das outras. ;
As atletas estavam sempre pos- vel, distribuindo e encestando bo- 'quinteto: Realizou verdadeiros mí- Elas jogam mais pelo coniun-

suidas de um sangue a toda a Ias. com fa91~ldade. IVJ;ag~8:'com- Iagres dentro da cancha. O União to, apesar de aproveitarem muí- "
prova. Em momento algum de- batíva e efICIente. FOI vJt10a <!e pode e precisa render seu preito to a cancha e classe de Margot e .1
monstraram fadiga. Correram os up:1aqueda que lhe produziu ya- de homenagem a esta sua defen- Magda. •
40 minutos sem' parar e por cer- rias escorraçoes pe:lo corpo.. Gíse- sora, pois realmente ela o mere- O final de 25 a 20, espalha com
to fariam o dobro se fosse ne- Ia, a nosso v~l")~OIa mais mcan- Ge. As demais estiveram todas fidelidade o transcurso do coteja;
cessárío, . savel, pela V!}Orla.Em momento num mesmo plano, .sobreasaíndo- Poderia ser mais dilatado o mar-
A arbitragem de Luíz Carvalho algum demonstrou estar fatigada. se um pouco Ieda. eador, mas isto MO aconteceu d,-. "

e Iedo Neiss esteve correta. Ver- Lutou todos os minutos do tempo Foi" cestinha da noít a a sogt- vldo à falta de chanee de algu-
dade que houve alguns senões, regulamentar .. Ilza, segura e f'ir- pana M;agij,a,com 12 0l1t081 se- !n?s cestinhas.
mas que nunca prejudicaram es- me na defesa, ?e~mcumblt~ a c?n- guída de Díva, .do Uni o, coo;q.10 Na' primeiro tempo já '8 Sqgipll
te 011 aquele quadro. Eram coí- tento a sua missao. Beatrjz fOI. a pontos. vencía por 11 a 9. '
sas normais, às quais qualquer mais fraca. Mesmo assim MO '
árbitro está sujeito. comprometeu. Sempre foi peça PR:/TIDQ~lWIP DA SOGIPA PRELIMINAR!
As equipes entraram assim cons- valiosa para a equipe. Gesha foi Todo o lpgo se Qese~ olveu com, Na preliminar estiveram em
tituidas: substituída nos primeiros momen- u!l1 completo predomínio da 50- ação os eoniuntos do Cruzeiro •
SOGIPA: Margot, Magda, Gíse- tos da luta, sem que houvesse pos- gipa. Súas defensor!ls manobra- e da Sogipa, pelo Torneio José
Ia, Eeatriz,' Gesha, depois Ilza. síbílídades de se aclírnatar per- ram o Jogo l!-~ maior parte do Carlos Daudt. Depois de uma rea-
Estiver/lm na reserva C10é, Te- feitamente com a importância do tempo. O Uníão executava seus ção esplêndida, o Cruzeiro con-
rezínha, Esther e Elízabejr, cotejo cestos pelo cóntra-ataqus, geral- seguiu empatar no tampo reguI,a-"I-'-~ · ..;;._______ mente aproveitando a cestinha, mentar em ;39 pontos e chegar aI)

Diva que por vezes arremessava final, na prorrogação com a vi-
quase 40 meio da eancha, tória assegurada por 44 a 40.

1S.a Página



UMA MÁO LAVA A OU
TRA. . • No basquete fe
minino o regime e de coo
pera~áo absoluta. N esta 
foto temos um exemplo: A 
falta de massagista, que 

• ainda náo foi possível con
tratar pessoa especializa
da, Gise!a procura o re
!axamento dos musculos 
de Margot através de fric
~óes. Depois, Margot mas
sageará Gisela, etc. etc .• 
Assim é o esporte ama
dQr, jeito de abnega~éio, 
renúncia e vontade ·de 
vencer! Estas tiveram sor
te. Após mu.itas lutas, con
seguiram o título de cam
peas. Outras, de entida
des Tivais, foram menos 
felizes. Lutaram, lutaram 
e, afinai, cairam vencida¡¡~ 

. Talvez tenham jurado 
nunca mais compétir . .Mas 
nos pr6:l>imos jogos será.o 
as primeiras a se apresen
tar e também as primei
ras a sonhar com a vitó
ria final. Quarido o espar
te é feito de abnega~áo ... 
e com mo~as bonitas vale 
4 pena a gente ser, ao me-

no.w, torcedor. 



Em campanha hrilhante, as m~as da Sogipa eonquistaram o eerta• 
me metropolitano de hasquete - Margot, Magda, Gesha, Beatriz e 
Gisela as artífiees da vitória - O jogo deeisivo, eom o Uniáo, foi eme

, eionante - (Texto de Karl Koplttke - Fotos de Reinaldo Soares) 

Te!·minou mais um Campeonato de Basquete Féminino. 
E com ele foi acesa mais urna centelha de esperan(;a sobre 
este esporte. " 
.'re basquete feminino, iniciado praticannmte na tempora

da passada, teve um progresso digno de nota. No primeiro ano 
de prática, já se notava que havia sido muito bem reéebido em 
nósso meio. Várias agremia!;iíes introduziam este departamen
to em seu corpo social. Treinava-se mtHto e com cuidado. 

grou·se campeao de 1954. Isto para muitos se constituiu na 
maior surpresa do ano, pois as jogadoras da Sogipa pareciam 
a§ ma,is indicadaS' para veµcer. Foram entretanto derrotadas· 

- dúas vezes pelo Internacional. · 1 
· 

O Internacional, depois de urna campanha memorável, sa-

A TEMPORADA DE 1955 portivas. Eram arriscados os 
O ano de 1955 trouxe ,novas mais variados palpites quan. 

esperan(;a~ :para o nosso b~s- to ao final desta série. 
quete femmmo. O Internac10. . 
nal, que defendería o títµlo V~NCEU A SOGIPA 
de campeáo, estava . refor!;a- Grande público e grande ri-
é!-0 de várias cestinhas e dis- vaUdade foram as caracterís-
posto a reeditar a fa!;anha do ticas das dua~ apresenta(;oes 
ano ¡mterior. A Sogipa pare. pela 6.ecisáo ao Campeonato. 
cía estar muitos .furos acima Em ambas a Sogipa venceu, 
do ano passado. Suas defenso- assim como poderia ter ven. 
ras dominavam mais a bola e cido o Uniáo. Jogaram -0 mais 
propunham-se a conseguir o fino de> basquete e deram mos-
que no ano anterior náo lhes tras da grande evolu!;áo . de 
foi possível: o título de .cam- táticas e técnicas de que nos-
peás. No Gremio se notava sas equipes estáo possuidas. 
um melhoramento incessante. 
O novo técnico afirmava po- Se analisarmos minuciosa-
der enfrentar as adversárias mente as integrantes dos dois 
de igual para igual. o Pira. conjuntos veremos que de fa-
tas igualmente haYia melhora- to ª Sogipa mereceu vencer. 
do. Além destas equipes apa. Isto contrariá a opiniáo de 
recia mais urna que pela pri-· muita gente que considerava 
meira vez disputava um cam- ª vitória alvi-negra como in. 

justa. Todas as cestinhas so-
peonato. Era -0 Uniao~ Junta. gipanas dominam com perfei-
mente com a estréia, se cons-
tituía também na incógnita do !;áo e maestría a pelota. Sa-
Certame. Diziam que estava bem realmente jogar o bas-
integrada de ótimos valores e quete. Náo desconhecem os 
poderia almejar com justi!;,a o mínimos detalhes de jogo. Cha. 
título máximo. ves e sistemas sáo executados 

com perfei!;áO. Tuda isto, mui
to bem orientado pelo técniC-0, 
faz o conjunto jogar um óti
mo jogo. As vezes ele é ar. 
razador. 

Este foi o clima que antece
deu o Campeonato. 
Infelizmente, 1ogo após a a

bertura, vários incidentes des
lustraram o seu andamento. 
O, Internacional, desconforma. 
do com urna atitude de Fede
ra!;áO, abandonou as disputas. 
Esta atitude obl"igou a con
fecgáo de novo carne e dimi
nuiu o interesse do Certame. 

..>reciá que o restante dos 
jogos qáo atrairia mais as a. 
ten~óes du mundu esportivo. 
A Sogipa, pelas v,itórias que 
is aeunmlando, se a_presenta
va como · fácil vencedora. 

Ist-0 entretanto náo aconte
ceu. O Uniáo, aos poueos, foi 
m'ticulando .a sua equipe e 
vencía a todas os antagonistas. 
Inclusive a Sogipa conheceu o 
amargor de urna derrota, no 
returno. C-Om este desfecho 
inesperado, ambas as equipes 
ficaram em igualdade de con
di!;óes. 
Voltou entáo o interesse pelo 

Campeonato. A série melhor 
de tres jogos era o assunto 
predominante nas rodas es-

O FUTURO E' PROMISSOR 

Considerando que o basque
te feminino tem apenas dois 
angs de idade, ternos que ad
mitir o seu -grande progresso. 
Nenhum esparte recebeu ta
manh.o- 'mpulso em- ta pou.. 
co tempo. Quem hoje assiste a 
urna partida de asquete en- : 
tre mogas, jamais poderá i-

/ 
: 

maginar que há trés anos a. : 
trás esse esparte nao era pra
ticado aquí pe1o elemento fe. ' 
minino.· Existem mesmo mui
tas mo!;as que podem figurar 
em sele!;iíes, sempre com des· 
taque. Sua maneira de jo. 
gar, limpa e objetiva, as des
tacam em qualquer meio . 
Tudo isto nos deixa devéras 

entusiasmados. eremos que 
nos próximos anos terem-0s u. 
ma verdadeira potencia no 
basquete - feminino. Para isto 
é só prosseguir no ritmo em 
qué viemos até agora. 

Depois se ·disputou o Campeonato Brasileiró _ ero Niteroi. As 
gaúcha~ pela primeira vez partici,pavam em selei;áo. Dois anus 
ant€s já o haviam feíto, mas por urna equipe de Santa Cruz, 
Nao se classificaram bem mas tiveram ensinamentos imp0r• 
tantes para o futuro. 

Antes de entrar na cancha de basquete, Gesha retoca a 
máquilage e, com isso, ela consegue o equilíb.rio entre a 
atleta e a moga vaidosa de sua beleza. Gesha nos dá o e
q:emplo dé que esparte e feminismo se . conciliam perjeita
mente. E' uma nova mentalidade que surge e q'ue está le
vando as mo!;as para as pragal$ de esP.orte, , proporcionan-

do-lhes s<aude e bele~a 



Na equipe da Sogipa todás as j.ogadoras con. 
tribuiram decisivamente para ,a vitória final. 
Algumas mais e outras menos. 

sáveh; para se cemí
rio esportivo. Apesar da pouca idade, Gerson 
já pode se ufanar de possuir um dos títulos 
mais cobi!;ados por qualquer técnico: campeáo 
de Porto Ale9re. Verdade é que éle sempre 
foi muito bem c~rrespondido pelas suas pupi. 
las. 

O técnico 6erson Ruhe foi indiscotívelmen. 
te o condutor máximo desta vitória. Sua capa. 
cidade de orienta!;áo foi demonstrada clara. 
mente. Possui todos os predicados indispen. 

AS CAMPEAS i---d~o-U-n-ia_o_._N_o_J~o-g_o_e_m_p_r-eg_a ___ tr_á_s_d_e-su_a_ir_ma Margot. Ape· 
todas as for~as de que dis- sar de pouca idade, já é urna Sao dez as campeas de 1955, 

verdadeiras estrelas . do bas
quete. 

Dentre elas merece men~ao 
especial a esguia Margot, 
que possui todos os predica-. 
dQs necessários a umá ·ces-. 
tinha. Encesta com perfei~ao. 
Defende com seguran~a e 
sempre encaminha as suas 
companheiras para urna rea
~ao, quando esta é necessá
ria. Possui urna "garra" in
comum. Passa os quarenta mi
nutos regulamentares, corren
do ·e lutando pela posse da bo
la; em momento algum dando 
tréguas as adversárias. 

MAGDA A CESTINHA 

Habilidade e elág~ncia pa
ra encestar a bola sao os ca
racterísticos de Magda, que 
se constituiu na melhor ces
ti:nha de suas cores. Ocupa o 
segundo lugar na tabeia de 
encestadoras do Certame, su
perada sómente por Diva, 

poe. Recordamos o cotejo das mais futurosas jogadoras 
decisjvo, quanao lutava a mais da capital. Nao :raz alarde de 
nao poder. Em dado momen- seu jógo individual, preferin· 
to sofreu u.roa terrivel queda, do dar contril;>ui~ao decisiva 
sofrendo varias escoria~óeg, p·e- para a equipe. ·Está em fran-
lo corpo. Mesmo assim nao ca ascen~ao técnica. 
desanimou. Continuou jogan- ILZA, UMA VERDADEIRA 
do até o final, sendo ainda a BARREIRA 
cestinha do jógo. De.u um e-
xemplo de combatividade e Na defesa da Sogipa ¡¡ 
amor pelas cores que defen- maior barreira para as adver· 
de, com este gesto de perma- sárias é sem dúvida alguma 
necer em quadra. Ilza. Nao é muito afortunada 

A INESGOTAVEL GISELA 

Gisela Strauss é inesgotável 
durante o jógo. Sua disposir 
~ao para jogar é sempre a 
mesma, durante os 40 minutos. 
Joga para um maior rendi
mento da equipe e nao para 
fazer real!;ar os predicados in
_ dividuais. 

BEATRIZ SEMPRE 
EFICIENTE 

Beatriz nao fica muito a-

de tamanho, mas sabe blo
quear um ataque de qualquer 
antagonista. Emprega-se a fun. 
do para conseguir o seu inten· 
to: conter e impedir a cesta. 
E' um verdadeiro "carrapato" 
na marca~ao. 

AS RESTANTES 
Gesha, Cloé, Therezinha, 

Esther e Elizabeth, sabem jo
gar o mais fino basquete. Nos 
momentos em. que foram cha· 
madas a intervir, sempre o fi
zeram com sucesso. 
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'RegulaDos "
INICIATIVA DE FOLHA ESPORTIVA

19 - Bal<ketb"U

Sistema eliminatório, tempo re-
~uzido.

20 _ lLnnee-Ihre no """to

O torneio terá estas caratertstt-a~c_ 20 a!remessos~ sendo 10
em caàa cesta. ..,. 1 .

2 _ naverá tornero ln(l!Ylàu?-, e
dfl f\(J'u1IleS de oito atleta/!, podell-
IdQ ri)ti, Ç.l)l1:je~ ln~l'e",er, !'eS\lr"as.

Avolumam-se cada v'ez mais as inscricõ es" .>

RegulnJuenlOS .10"'; .Jog'os A1Jel'toN
f~minlJlOH

os que se Inscre verem d,e paga!'
ônus algum.

A.-t. 4 - As Inscrlcõ es das a-
tletas são l ivre s de q ua lq u e r c-om-
p ro m isao corn c l ub e s ou ~lltida-
d es, mas não d e ve m as Inscrí t a.s"
estar sofrendo penalidade alguma.

A,.t. " - As incrí tas poderã o
pa.r ttci pa.r dos: jog'ol:i por urna u n i-
ca a gre rn ia.çã o, de s ua l í vre eseQ-
lha. l~nll;ora. inscri t a por ma í s de
um co nco rr e n te, fi ca rá e la inte-
grada 11R equipe Que d í s p u t.a rá a
primeira pr-ova. I

Finos prêmios já foram eíeríades às vencedoras
---'-o::-::::::====~-=

011 jogOS abertos femininos serü o
l'ea.lizados de 13 a 2(} na nov em bro,
haVf>l,do para ê le s desusado ln t ere s-
se nos meios esportivos da capital e
dos v laí n hoa mu ní cip í os. Já estão
devidamente inscrJtos para o pre-
lio as seguintes organizações: GI-
na ••io Lu!" Dourado, em at le t í smo
(JIeHfmo e arco e flecha. Grupor
<le .801;;0 Guaiba, em b olã o, Grupo
de Bo Iâ.o Ní t ero i, de Can oa.s, e1)1
boIão, Grupo Prí ma.v.era, de Caf,
i!lm 1>01ii.o, Departarnen to de Hipis-
mo o PACO, em hipismo,

Ai·t. 1° - Os Jogos Abertos F'e-
.lá d e ra m sua. sollclal'iedade, m-o- m in tno s, iniciativa. da. l<'O,LHA

met eudo í nsci-ever-ue em' di ver-sas gSPORTIVA, visa, a.pre ae n ta r em ,Al·t. li - FOuHA l~S!PORrl v A Silo estas as competições dos Jo-
modalidades esportivas, as, sexutn- publico 'as a.t Ie ta s ga.uchas, tanto convidará para a d í recão dos to r- .g-os Abertos:
t.es agr erutaçõ es : Leo pdld í na-J u- das ag rem.iacões 'federadas co m o de neios dos Jogos Abertos espo rt is- 10 ~ Desfile Os nartlcí nant es
venll :m, C. Internacional, Sog ip a , colegios e outras org a nlxações es- tas de re co n lrec í d a iélonied"rle d ev e rão torn a r parte no desfile i-
Náutico União, AIrn ira n te Barro so, portivas, asaím corno d itun d ir a que prestarão seus serviços g ra t ui na.ugura.l , ato qüe será pr"sidido
Gremio Porto Al.eg ren se, Clube dos pratica dos espo rt e s e ntre o ele- ta.m en t.e. pelo Gov ern ad o i- do T';stado, O ju l-
:il_angad<oiros, Ia't;e Clube Guaiba e mento feminino" As d eci aõ s erna n ad a s dos ju í z es gamento das fortn ••çõ es partícipan
veleil'os do Sul. Comprometeram- terão recurso para as entidades tes será feito por uma comissão
lIle para o brilho dos jogos, aos Al·t. 2. - Para pa.rt.i cí pa.r dos a quem estará afeta" direção do especialmente convidada,
'Quai deverão ta.mbem comparecer, jogos é necessário a inscrição pre- torneio. 2 ~ BRn~UlH - .Iu n ta m en to com
as representações. participantes nos "ia do clube, co le gio ouformaçllo Art. 7 - Haverá o pre'm lo cole- o desfile, ""rã. julgada. qual a' me-
jogos <'10 ano passado e outras, esportiva, que ta mb ern dever-ão UYO, í ns t lt.u í do pela. JNHAfA J<~S- Iho r "Ma.sqo t e", ou Ba Iis a, pela m es

As inscrições estão a.ber ta.s de!;- fornecer as listas d e suas defenso- PORTIVA para o vencedor cole- ma comissão julgadora do Desf~-
de J:\, encerrando-se no dia 31 do raso A Inscrição seJ'á so l icl ta da tí vo dos jogos, assim como p re- le.
corr-ente. Poderão se í nscrever- <:0- por escrito, dev en do ser end eraça- ias 'Para as formações vl t o rí o- :I - Atl"11~ •••,,
legios, fermações esportivas e cl u- da à FOLHA F,:tlPOTt,'rIVA, con- sas em ca d a t.orn e io '" m ed a lh a.s Nas provas de pista, quando hou,
bps fi1iados e não rí Iíadcs. As í n s- tendo tamhem o uorn e do rep reae.n- aos dois melhores co lor-a d os, í nd l- ver mais concOlT~n("R do que pt s-
<cl'ições <léJrerão se r enviadas por tan te au to riaado do inscrito. v í d ua lrn en te, nas d ív ei-sas provas. tas, a cl.a sa ifi ca çã o será feita pe-
escrlto contenda Lambem o nome A'rt. 8 - A contagem de pontos 10 tempo obtido lwlas'oqn('orrentes,
(10 represen tan.te do í nscrlt.o jUIl- Art. 3)- As in scricõ'es serão re- é a s eg u int e : desfile - P Iug a r, Nas provas d"l camjro, haverá so-

t.(),=~""=C:",()",n='",iS='S""ã=o=:::o:::r.:;g:-:-a_,;;'i=Z:="'=<l;:;o:;;J;;:'a,,';:::"==""c'c",e~t")i=d",a=s=,;;g=r",a,;,t",t=li",t",a:;:)l",l",e",Jl,,,(;=e:;,=l'>".!l_o=",te",n_d_o..,';;=5"o..,..;p_o_n_lrO_S~';__2_0_I_u_g:...'",.t_"_2_0.-:l_)O~I...,",,,to""'s~;=3~,~)=,~m_e-;,'_lt_e__ t_l'êR_~e'2tat:v:.s~ ..]l._a_l_'a__ (,_a_il,,,,fl

Pl"elnios "Folha ela. T'a.td e' p rern í a ..
rá o vencedor a bsul ut o do p re l io e01l1
fino pr-errrío, aasi m co mo t arn be m'
as a tl e ta s melhores co lo cada s com
finas me da.l has. Par" OH torn elos

já ofereceram p re m í.os : Lí ga de fle-"
fesa Nacional, y)g-on R en ne r , F. 'R.
G. F., Sa.t u r-nl no Va.nz e lo tt.l, Salva-
dor Lo pumo, Leo po ldo Gcy e r e P'e-
tersen e de Nar'd í.

lugar, 10 pontos, Para todos os
que corup a.rece re m 5 no nt.os.

Para as d ema is compet i çõ es : ]..0
l uga r, 20 ponto!'; 2° l u ga r, 10 po n-
to s ; para os co m net id o res que não
se cl aas í f ica re m 5 pontos.

Ar-t , t) - Quando em qualquer
torneio haja mais de 3 colegios
ou tres representações do interior
'do gsta.do, pa.rtl cl pa rã o 1'1"5 de pro
va.s entre si, para que t.a rnbe m ha-
verá pr erní os.

. .,..

'-
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Informou-nos o presidente da FGB, tenente Flol'iano Ri-
pólito Soares, que o p1"imeúo jogo da série "melhol' de três",
para decisão do Campeonato Feminino de Basketbal!, deve-
'fá Tealizar-se na 'próxima quarta-feira, Acrescentou, porém,
que não podia indica7', aind'a, o local do sensacional encon-
tro, Chegou ao nosso conhecimento, a esse respeito, que os
cLubes inteTessados 'no certame feminino, Sogipa e U'nião,
desejam que o local dos jOgOSseja 'escolhido por sorteio, 7JlIlS
entrando exclusivamente as quadras das duas agremiaç6eJ,
Na pró;'CÍma seçuruia-iev:«, a diretoria da FGB, em sua ses-
são TegulliT, t1'atal'á do cssunto ,

ELIMINADO O '''FIVE'' RUBRO
NOS "jOGOS DA PRIMAVERA"

*RIO, J.( (F, '1',) _ A" ",qul\ •••" .10 •.augn, de Silo Paulo, são as 1'ln~_
FluJlaj llel1~e }1'.(; ...•.do Riu. e do II.i- lheta", do tOl"D(lolo de b8,wket-bnll do"

"J"og'os «lu PI·JnLnYe)·B~., certame 0).'-

s:allbatdo pelu~ no1'SOS ~o]eg'nH do
".Jol'nnl do,", SIH))'('8". OUlt!'nv it. 801-
tf', J10 '·~lal·,u·,nlit:t.i1l1.o" 8!11. "C~5U.•-
nbu,"," frlcolo:res ft hntel'aJu AH re.
l,:rest"ntunte!4 do S1t'lo. )ocnl. l'{)1'

34x2'J, nJ)61!' lnun bonltu d("lnuuMtrn\"*
~l\o. FOl' outro Indo, o flOlu1)'o do
Iph'nJ)~p" qne ,'1111.n de unUl toOt"lls:a-

cionnl ,'Jiol'ht li40bre () ff ve dB FJn-
uteng:o, voj to •• R "'47eIlCe]', de~1n 10iia
nha1t"nffo a t"quJpe do Inte],,1I1l4~lonnl•
de P~h'to Aleg'l'e, qlH' Jtíil""hu te7- ,.;ua
estl'éin ,tOs rt"rel'it1o~' Jo,,'O$, O lri .•
unfo l-pil'unguls'a foI p(n~"'49 x ta",
UJI6!i1 :;á e!JtRl' essa 8tloTPlnlne1'lo '\'f"'U-
CE"lltlo 110 nun] .10 l)1'In•••.tr-o Ü'ulllO
PU"I' ::8 x 8.

No mall'h entl'e U1iIt'flnh,cl( g:~n.-
eba e bUlld.eh"nnh·,ft ('('e!S1inhu" 101
n vnnHsta iUntlltle. C01U lS 11011108.

t!' lU~sjUl fornlou () COJl.hnL"lo eofol'tI •.-
do (lu c~tpltnl .1os Pnnl1)~ls: l\·t~ia
(~), G('>olog'ina (3), SE"huu (2), Ji~"e_
:r.Ufle (3), e La s-n .(2). Nn 2uObl(rn-
g·,p.JIl esh"~'e A1o.t18U JI~·fe-vej-, liil~n,l()

ltU~SõtH'I()~ IludA l\llr:uula e :r.Jnf"iu
Rt"ls.

A' noite de RlllnnhA. ~ufhado. li"'lu-~
nlJueJl~f' e Iphonn~ll,det'ld1dio o tt-
t.uJo de bn"!lket-l.nll •

,"'"

\



FôlhadaTarde
...
•
"..•
..•
••
*
"*•
*..

.-'"
-~
li
~

NOS Peraule regu-

JOGOS' ABERTOS FEMINI - lAr publico, í!ll
relunlleonnio' de bn.kel-bnn, 'lU"

efeiuada a segunda 1'od,"1a do "U~berto!J Femininos, A noitada fel
iDt~grlt o ~'Rst" C01'net do~ Jogo.. adra da Soglpa.
integrada de- doIs jOg08" llJnbos Da qu

1 to' e Gremto fol vene~ da lido
A prhneh'n llln'tilln e"ire, P ra 1~' (13xll) te)"lo ,,"10 .,,,te ••

pl'hnej"O, O, 1'e"ol'ln,l" gern l 101 1~~) A.lellno' (2), lIngllete (7)
quaü ro veneede r t Edite (~), R""n 'd d Gremio io, e••te: Gllca
ee~tl.:nhll), 1,",,11, !,a"", e ~,'l\'in ó? ~~;~::a tn, Ivone, Ligia, SblJ'Je-y
(2), "\'auda, _4.,11'11" (6), E'ilOlá011 .' i 'a e Antllo Bodrlglles,
. e ISluenJu. Jnjzes - nun e ve I' ro do Nnl1tlco VIl "Ao e In1eros .••-

1\"a outrn "\l'tido, ent-!,e ós q~~d ZS~21 tento" (19x15), "eC\ldn este
clonal, .sntu -cenc e<101' o 'I.n~lio, tr bn com 18) Oarntem (2), ROlole~
o q"H,h'o venc/'d'o1'1 Dhm I ce"D'Iná ~ Glncl J~lze8""";' illltWs e ~J"l'.
lllar,.' (1), Iedn (':), ~Suhuu ta, n I

tinez, j It 20 1.0raM na Soglpa, dev ••ndo ba-
Os jog'o" t'ontbl1l"I'Iio 1'0 e, SI ternacl';nlll e da Sog.lplI x Gre-

te1'-se os 'lnadl'o~ do Ph'''t~18 ~I e~ Kalunga, Vleomar, Antllo,' Bru·
mio. Juizes; r.rasso, lUatti8, 1"nI n ,. ,
nn e Nelss, b a Soglpll, está lllll.'cnda R

PI\1.'a nuulnbA. As 20 1IOl'SS-, ill:~n~:t :Onl os Jogos elltre Sonip"a·
pelloltilllR jo-.'na,dn do sUI)e:,:CftJU}le _

X Ph,,,talO e G1'!,nol0 x UnjAo, d d flual dOIl Jogo", abertos tem1-
DOll1.lnª:o será r.eaUzut.lu..fl ro a a . .

ntnus, se))do e",te o prog;r:nnn: &sOO lnetrolS glgs four, rnla dos Na .••
j O horus - l'.egata n -re.nlO, .' ,

veg'HlIteS; A O t..:.v Clube t()rneJo de golfe, 10 bu.ra ••14 horas _ nO p, , O\ln., , ,
So,p-

"••
••

eos) t -de ba8ket-l.all, na
16 ]'01'IIS - fin"J. <10 HlIP••rcllmpeonta o S gipa x Unlllo

llU, COJU os jog·os. Illternncionnl x GX'em 0!t o "

llCHEGA HOJE O 'PRESIDENTE DO
~iDEPARTAMENTO TEcNICO DA CBB
E 1..w•••••• 'n •••••u ••••n.JlUilu ••llllllllfll ••••••nlllt ••IPIU •••IIIIIU ••••••••••• 11111•••III •••••.•II.l.IIIIIIHII ••••IIIIIIIII.1;

'ê ª Entrega de Prêmios - Em Santa Cruz a decisiva do §
ê ª estadual Feminino - Waldir Echart será o técnico ~
-§ ~•••nunm"uIUUI,mm •• da seleção feminina gaúcha wU••WU•••••ll ••••UJU••U~
=$ Deverá chegar boje a esta eapí-ª tal o desportista Carlos -Chagas,
== presidente do departamento téc-ª nico da C. B. D" a fim de ínspe-e cionar as instalações locais queª servirão de ,\lede para o próximoª Campeonato Brasileiro de Bas-,ª quete Feminino, a ter lugar no
Sê próximo mês de jan-eiro,
== Por nosso intermédio a Fede-
-51 ração de Basquete convida todos
~ os esportistas para que compare-
S çam ao Aeroporto Federal às 11ª horas; a fim de recepcíonarem oª distinto visitante.
S Na préxíma, segunda-feira, será
§ efetuada uma reunião solene na
S sêde da FGB,. a fim de serem en-ª' tregues os prêmios =a que fíze- "~-~--------.....,,.......--
S ram jús atletas e agremíações na :
:: temporada' que ora se encerra, Iª O Grêmio porto Alegrense, co-
{§ mo vice-campeão brasileiro de Ian-
§ ce-livre por correspondência, as·ª sim como -o seu atleta José Maria
S Canal, campeão brasileiro, são
~ convidados especialmente para que
"é se façam presentes.
§ A SOGIPA e o Cruzeiro também I

5 são eonvídados para que eompa-]
S reçam à sede da Federação .para
,: receber os prêmios pela conquís-
S ta des títulos máximos do Super
:: Campeonato José Carlos Daudt,-= Os atletas que integram a e-ª quípe do Rio Grande do Sul, as-ª sim como os integrantes da equí-
§! pe tricolor que, conquístaram o vi-
== ce-campeonato brasileiro, siloª igualJhente convidados.ª A reuníão em aprêço será rm-ª dada às 20 horas, contando com§ a presença do CBD, que fará a en-
= trega dos prêmios. '
5 No próximo dia 13 do eorren-
Si te, tendo por local a cidade de
§! Santa Cruz do Sul, será realizado= o Campeonato Estadual de Bas-ª quete Feminino. Os digladiantes
Si dêste encontro, que será um únli-
~ ce, são a SOGIPA local e a equí-
i: pe campeã daquela cidade.
i: As integrantes do quinteto se-
i:'gípano deverão seguir jã na se-
§ gunda-reíra, a fim de s.e....a:ninien·= '

tarem à quadra' e ao clima daque-
Ia cidade ínteríorana. I
Em nota oficial distribu.ida à ]

imprensa, a Federação Gaúcha de I
Basquete acaba de nomear o eS'1
portista Waldir Echardt como téc'l
nico da seleção dos pampas,
Esta escôlha foi merecida e jus·

ta, pois Echardt, conduzindo as
moças' do União, cumpriu uma
destacada performance na tempo-,
'rada recém finda. O União pela
primeira vez disputa o Campeona- ~
to de Basquete, mas já conseguiu
chegar ao final em Igualdade de
condições eom sa SOGIPA, que,
em melhor de três partidas, se
saiu vitoriosa.

1;1_\SKE'l'=balJ ---' Pr emín Sa1\' •••-
-dor: 1.0 Pl1n1.0, venr-eüor União, 21>
S1)'g-iptlJ eJ~llip~ venceõ or-a : Dí va,
CU'l11e.n Roaema psxa '€ ~''l''PaY~la )>Po
ta, Diná, Glari, Maria tl.,e D'1Wdes,
t~"nico F.chal'dt, 20 So!;.pa, Moar'"
got, .Eeatl·Jy.~ ~'lo~, (:p....s118•. Ti}sfel',
Gl s ela , '1'eresinha, técnfto GeL"SoD.

Lance livre ao cesto, recorde 15
pontos

1954 -
1955 -
1954

Vencedor: G, Ni'União, sa
pontos
Vencedor: G. N, União, 1iO
'pontos -
Diva Santiago, G,N, União,
11 pontos '
rvone Farah, s.o. Inter-
nacional, 15 pontos

•

r BASKET l
.Decisão~.du Estadual, 'Femi-

nino eD1:3 de dezentbro
Uma partida- apenas ô'ecidit:á;,'.o

,titulá' máximo :teminmo de.~ásket-
ball do,' Estado; devendo. ~gtpa c.
Corintia~s, de Santa, Cwz" coteja-
rem na CIdade ínteríorana, O prelio
teráeretívação na data de 3 -de -de-
zembro, conforme decidiram os di-
rigentes dos dois clubes,
- Quanto' ao certame juvenil do
Estado, -enf "Santa Oruz, terá -realí-
zação. no periodó':de 15 a 20 tíe '''de.
zembro, atuando' os cJ'uadJ.'osda So~
gípa e. da' Gínastica, de San ta Cl'UZ,
,- O campeonato de adultos dá :Oi-
visão de lIom'a,·tambem em .Sllcnt~o
.cl'UZ, deverá, ter desdobramento eh-
tre 5 e-Lã-dejaneiro, umaevez .que o'
gínásío daquela.cídede sõmente.es-
tarã ~cbri.{\IUidO"nos pril1l:elrot-días
'-do proxímo an»

/

,
CONVOCADAS AS "CESTI-

NHAS" GAUCHAS• b -!:J -'.- .....
Esteve reunido ontem o "órgão

tecnico da F" G. B, que resolveu
selecionar as' atletas que sct.o
convocadas para formar, no plan-
teI que disputará o campeonato
brasileiro' de basket-ball femini-
no a realizar-se brevemente em,

,nossa capital. São as seguintes
as "cestinhas" que serão convo-
cadas: do' Gremio (2); Iolanda e
Noeiní; D.O Internacional (3): Ivo- -
ne, Ivete e Georgina; do Piratas
(3): Marlene, Rosa ,e Idith; da
Sogipa. (6); Margot, Magda, Gi-
sela, Ilza, Beati:iz e Cloé; do
União (3): Díva, Ieda e Carrnem,



:f}GOS ABERTOS FEMININOS - A equipe'da Sogipa - Beatríz, Gesha, Wsela, Margot e Magda - enfrentarâ hoje à noite o conjunt.
do Gremío Porto ,Alegrense pelo torneio de basketball pelos 11 JogOS Abertos Femininos ' ,

BOLÃO/ BASKET, REMO E GOLFE

Programas Dos llltimesTeraeíes
Dos 1I Jogos Abertos Femininos

Com os seguintes torneies, li< Sogipa; jogos: Pira,tas x Sogipa - ~
realísarem-se hoje, amanhã e do- -Gremió x União.
mtngo, serão. encerrados ",5 .lo~
"OS Abertos Femininos: -, DOM1NG()

9,30 .HORAS - Regata a. J:elp.R.
HOJE n,a raia dos Naveg:anies, gigs fôíitt

500 m&ros. "",
BOIAO: - Rodada. final, ~s 16 HORAS - Na .soglpa, 1inAA

H horas, na Leopoldina Juvenil. do supec-campeonato de baske~
BASKE1'BALL - Continuallão ball; jOgos: Gremló x Intern~io .•

do super-eampeonato, 20 horasr ; rial e Sogil!a x União.
Piratas x Internacional e Sogipa
x Gremio.

'I Basket lfJS Jogos Abertos FemiBinos
IResullados das partídes on iem e f e Iu ada s
'1 Foram os seguintes os resulta- '0 G;'êmio Pôrto Alegrense por 18I dOI) dos jogos de basketball de- x 14; e, 110., segundo cotejo, o:

I
tuados ontem à noite pelos .ro- Grêmio Náutico União se impôs
go~ Abertos Femininos, organt- ao Internacional por 28x21.
zados porêste matutino especía- Um público numeroso e entu-
lízado em esporte(.: no primeiro' siasta acompanhou -o desenrolar
cotejo, o: Píratas triunfou sôbre desses dois cotejo

I__~-~_'~'~'~-~__~~~~~'==~~~~~~~~=S='='=i~~~
AMANR!(

Continuação' do Ilu.per eampee-
nato de basketbaU, às 20 horas, na. .



,



de bl\sket-báll feminino da Soglpll. classifi41ado em s~gundo iogl!<r,vendo-se da esquerd!' ~ara ai
'atreita: Margot, Beatri:z, Ester, Gisela, moe, Tereslnha e :Usa.

, FOLHA DA TARDE ..•. fdi~ão Esportiva

Cou ti n uar am na tarde de segunda-feira e ontem os torneios dos II
Jogos Abertos F'emi ntuos, vitoriosa iniciativa da "FOLHA ESPOltTIVA", .~ell-
110 de ressa l tar o irrterêsse que cercaram todas as provas disputadas.

, Segunda-feira à noite, na sede do Náutico União, foi efetuado o torneio
de. esgrima e os dois r írn eiros jogos do campeonato de basketball, sendo
estes os resultados verírioados:

'0. N, União E, C. Piratas, saindo vencedor o União. por 34 x 14. O
Cl11adro vencedor formou assim: Diva 8 - Carmen (cestinha) 17 - Rosema-
ry 2 - Jead 5 - Sulamita 1 - Drná e Gf aci ; Piratas: Edite 11 - Silvia 5 ~
Rosa :\ ~ Luci - Huguete e EIsa. Juizes Mattis e Canal. Contagem da

, lllim~ira parte: 14 x 3. Sogipa: Margot (cestinha) 12 - Gise la 3 - Beatrra
• - lIsa 4 - Gesha 7 - Cloé 2 - Teresa e Ester; Internaclonal : Ivete 4
- Gecrgtna 1 - Ivone 7 - Selma 3 - Yara 2 ~ Patrocinia 3 - ErezjJo:l.d,
iNilza, Irací e Shirley. Juizes: Mattis e Breno.~---

Duãs fases da noitada cestobollistica de ontem, vendo-se, em primeiro plano, as a.tletas sogípanas eco-
Ioradas, no ar, quando a bola alcança a cesta, em ponto para o Internacional! a seguir, as jovens do

União e, do Piratas em plena ação

Prosseguir~m~~temPS ?,O ,10gO s Abertos femininos
Ontem à n o í t e de n t ro dos "lI

JogOS Abertos )j'eminjnos", fo-
ram realizadas as competições
(Te bAsltetball e e sg r-írna . O
p rê l io c e s t o bo Il ls t ico entre 'U-
nião e Piratas foi v en c id o pe-
l o p1'il)\p",'o por 33.14. 1\0 ou-
t ro co teio, r-eu n ln d o Sogipn e

"fi v e" 111\'1-
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11 JOGOS ABERTOS FEMININOS 

A EQUIPE DO UNIAO TAMBEM VENCEU 
·o SUPER~CAM,PEONATO DE BASKTEBALL 

. O SUPER-CAMPEONATO Feminino de Besketball, urna das programa
i;líes m ais interessantes dos JOGOS ABERTOS FEMININOS, agradou 'º" 
bremauefra ao · numeroso p\ .. ,blico que compareceu ao local das partidas. 
Princip<tlmente as pdmeiras redadas foran1 sense.donafa. Fizera1n vibrar o 
)Jub'llco presente aos jogos. Exemplo disso foi o encontro que susten
tarnm os quadros representa tivos do G. N. Uniáo e do Internaeional, senl 

· duvida alguma dos mais interessantes e bem disp u tados. Após urna !uta 
equilibTad.1, venceu o quinteto da Rua Quintino Bocaiuva, Já que souoe 
11.proveitar melhor as chances nos momentos finais do empate. Náo me-
11os interessante foi o Jógo decisivo, disputado pelos fortes ronjuntos .to 
Uni~.o p dil Sogipa, on tem a tarde, ten do por local a quadra asfaltada da 

. flogipa, a :Av. Alberto Bins. Embora demonstrassem as integrantes dos dois 
qu•.d:ttos'-oo·stante cansago motivado por disputas ctTárias, prin•.· ipalmente o 
t:egun!io ten1po foi dos mais movimentados , registrando-se diversas jogad lS 
·11ensacionsis por parte ae diversas cestinhas. Faltando apenas 2 minutos 
para o término do importante embate, o marcador registrava 14 ponto,. pa-
1·a cada b ando. Fa zendo un1 esforgo notável, a equipe do Uniao carregou 
torLemente e ·duas cestas de megn!fica felt-ura, ·poT parte ct·e Diva e Car
men, decidiram a partida e c.om isto , o campeonato a seu -favor. 

ReaT111ente, foi meritoria e jus
ta a N>nc¡uista do almej:ldo t!tnl o 
}lor par! e élas pupilas do Prof. -JTI. 
-chardt. T~m todos os encontros son 
bera1n as companh.eirRS ele Diva 
jng·:l1' c.:on1 entusiasn10 e teu'adda ... 
d e. 

'l;a1nbé-n1 indívidualnH=~nte, as in .. 
tegrantPs ao <tuadro cl a -~ amiReta 
lflhi - >1zul se port a rnm esplc·nc1ida-
111e-nt:fl. Ai;::~in1, por PXen1plo, Diva, 
Jeda H Carmen forma.ram um. trio 
de 1at:.H1ue ff'non1e-nfll, SE"ndo · qu e 
f;üla1iiita e !tose ?vJary foran1 óti
>na~ nH roareaGJó. 'r ~n1 hl:rn eviden .. 
t.!ion-~e.que o "tnadro do l Tniao foi 

' <0 t .!ll e ~e np.r e.sfJ'nto u fi~i<.:amf'n te· 
11H•lh or pre parado dos que pa-rt ici
l-JH1'~1 n1 clo caJnp f'"on ato. 

O quaclro d'a, Sogipa,. campeáo 
tlt(':tropo1i tano, _saiu-!=ie a irosame)'l.-
1.e, def'Pncle-ndo o tHulo com hon: 
:ra e dignidad~. 

JN'fl~RN A f'TO>I A T, VERSTlfS SOCiT
P ;\ - Quadra do N :h1 llcn l:J 
niiln, iuize• AllJPrto l\f~t(!!'f e nre
no A 1111( .. .ida - ·ven redora. Sngípa 
- ?.~x~O - <2lx13 - "Qu;Hh·o clrt 
So~ripa: ?vt:~Tgot 12 - Gi~r->1~ :~ -
J3e:üriz -!i - Tl.,t 4 - Ge~h·a 7 
- t'lné 2 - '1't"" 1'P~:t e R~ter. -
'l~t'cn}C'n- r,pr~on E11hP. Tntprn ::icio ~ 
l'lal: I-n>te 4. - Georgine 1 -
Ivon.e 7 - Selma 3 - T:-'1.ra 2 
- Pati·qc·ina 3 - F.r ~ zilñi<, -
Ni1za __.__ Tra('i · P Rhirlei. 'J:'"é(·nico 
.Tn~f-. A11tonio D11::i.rtP.. 

0. T~NTAÓ V"RH8TT8 PH1A'l'A8 
Qn~dra rlo )Jáu.tl('o Pní:i.n, jnizes 
.A1l1<'rto .ivf~1- 1i~ fl .To~~- ("}ln::tl -

V••llPNlor T1n iiío ~3xl 4 IBxl 1) -
Unlfín - DiY1a. 8 - f"arn1f"rn 1l 
.,_ Rn~f>mari 1. - Jf'd::t ~ - Su .. 
]::Jn)ita 1 - l'irata~ : F.rlitP 6 -
SiJYia 5 - RnK::l ::{ - · Ln.f'i -
, _TlJP"Hf'tf' f' F1ls:=t . rrí·r·nirof< Uniii.n: 
V~hlir F.r·hart e Pi1·atas: JoM• 
n,.mine:o ~. . 

F 
1 

- F.T~a - Hu_gue f te e Luci. -
Tfrnic-o: .To~é Donüngues . 

~~.A UTl 'O UN TAO V.E:RSU-S GRE
MIO - -Quatlra cla Sogipa, ini
zes: Yeao Nei;'s e Alberto J\llat
tiii;'°Ye ncedor Uniao, ·2sx1 O (19 x 
4' - Quadro vencedor: Diva 14 
- Ca rm em 2 - Rosernarl 
leda ·n - Sulamita - Diná .1 
- Glaci. 'f~cni co Valdir :mc11ardt. 
Gremio: Gilca "2 - Iolanda. 6 -
AdeJi!á .:_ Vanda - Noemi 
S.chirlei - Jnrema - Eloá - Ll
gia 2 - Jvone. Técnico: L e onar-. 
do Vlaf.ore. 

Inlernuclonat -versu$ Grfnt lo, na 
qua.dra da S ogipa - ve.nceu o In
ternacional, por WO. 

So1:;ipn T~rs·tut Xántico l .' nifto, na ¡ 
guad.ra da Sogipa, veneedor U- ¡ 
niao, 20x14 . (14x8) - juizes ledo 
Néiss e Alberto Jlfattis. quadf a ¡ 
ve·n ceñ.01·: Di va 2 -. Gar n1en1 -4 ·¡ 
- Rosemary 1 - leda 6 - Su
laniita 2 - Diná, Glacl - ·l\Iaria 
d·e Lo11rdes e Sen da. Sog;ipa -
Ma.rgú t 10 - Gise la - C loé -
BeHiriz -· ll s a 4- - F:Fte-t· e Te
re~inha . 1I'. úc nico'~ : Uniao - Va·l .. 
dir F\1 c t .art, Bogipa G erson 
Ruhe. 

J<~S'J'A.'l'ISTIC~ 

For<tm htes os re~u lta dos g". 
r aLs. do Sup.er Carnpeonato de bas .. 
lre t -he n : 

Campf'.?io, ·N~~utiC'o Uni?.io, 4 vi .. 
t Ut-ias, 109 ponlos a _fa. vor 69 con
tra. 
\ice- ~fl mpffi: Sogipa, 3 vitórias, 

'9& p.Oll ¡;q¡; a favor e 7 4 contra. · 
N tío vñrl e (•ont:=tr C'OlTI tudos F:f'US 

~l ~m '-"i:ltos. Pcincipalmen te no pn .. 
cnnh·o 'l <ich:.iYo. fizera1n n1uita fal
t:~. :is ~ tl e-ta.• M'1.g-da e G esha.. J:N'l'"~H'\'A('10'\'AT, Yf<:P<;PS U- Pe---~----~-

Tndlv i>tu!;\ lmente. as ce~tinha~ 
f:p1p mais in1t>rP~·Rionaran1 no n1 0 -
.,,ri.mfü1f·o ~Hper-c·ampPonato d.os Jo .. 
J¡·o ~ A ht-rtos Fe111llliJfos fo1t.·arn as 
foit>'rnin1f'~: 

no 'l! n i~o: ni,·a, JPñ.a, Carmen, 
E u h.J;._n1Jia f> Rn~e ..:\if:-iri. 

na 8 o gi11a: Margot, Tl•a e Bea-
triz. · · 

Do T11 tnnaclonal: Ivone, Ivet§ 
e Pa. trrwinht. 

JJo Pirt=tt;,.1R: TililhP. e 'Ro~a . 
no Grt~mio: Io]a11dc-1. , G.iléa e IM 

'V O lle, 
A spguir rf"gi$tran1os o desen .. · 

°V1) h :lrnt:nto dos dívE'r!!O~ jog·os: 

~ 
:r-n:;;J) - Q1rnilra ña Sogina 3.6 .lugar - J ni ernacional: ~ vi-

.... . , 7f>ncf'itor: TT11 i~ii ?.Rx 2l (l ~x 1 fí'. t6•["la.s, .sen(.lo un1a pur '.Vt), pon .. 
1 - Qi.lPt1ro ño PnH'io: ~iva 18 - tos· favorá veJ s tío, co-ntra 75. 

C"r1rniem 2 - Hnsem'ari 1 - :·e~ 

1: aa 7 - Snlnmil" ~ ·n;nA, - Gl'1.- 4.o lag;e.r -· PiratRs. urna vitó -
~ -ci. tf•cnicn V~l<lir -mcbar.t. Tn .. 
~ t nn>ldonA l: TvetP 7 - CT'eore-i- ria, ¡;4 pontos favoráveis e .91 
'I l'lA ~ - fant - Selma l - P"' nege. tlvos. 

trocin:l 2 - J\'ilza - F:reo,i]clA 5.o lug¡ir. - Gn!mio Purto Ale-
3 f> Trac i. · 'f~i'·C'nif'o: Jo~é .A.ntonin 
DunrfP .. Tni "'P"= : Lauro M1artines 
p ~,1lhPrto "'f :-1 1 ti~. 

C:TIRMTO PCYr.~-n A r;¡cnr:n~'\TC:F, 
Vl~HSUS P :J RATAS' ~ Quadrll 

,¡ dft Ro;:rin:=t. v en{·pdot: 'PirRt~~ lS 

1 
'X 14 (13x11) - Jni7.eR: D:.1niel 
01 VF·ira - An11'lo Rod1!JP..·up-i;; 

grense, pon los . fa Yorá veis iío, , 
contra 7.7, nao ¡ogou uma,_ par
tida, 

Geor-gína, fn 1 et·nac-ioñal, 
Beatri 7., Svgipa, -10. 
Rosa, .Pira las, 1 H. 
Hugu<?,tte, Pire. ta~. 10. 
Ji~t-ezilc!Ji, ·1ntt rnadvnal. 9 : ~o .. am estas as a uioras clas 868 

et- tas registradas no 8uperi· CanJ .. 
reonato: 

AQeHna, . G·ff>mio, s .. 
Jlza~ 8ogipa, 9. 

Dh·a, T'nia0 . • · 8. 
!l l>1rgot, Sogipa, 37.-

lvone, Jnt Pr na ci on ai, 7. 
Ivone, Grf->rñlfJ, 7. 

led a, l'nian, 2R. ~ 
Canuen1 1 l.}.niao, 20. 

Gisela, 8 og i11a , 6. 
Adelina~ Pirata$, 6. 
S6ilna, Tn t r1·nn<:í1)Jj Jll, 6 . 
Iara rntern::ll'ÍOnal 4 -
Re§é.11Jafy, l rn i":tn , ·.L · 
Su faUnita. rni:10. 3. 
Shirlf='y, cr;mio, .2.. 
Ligia, GrVmio, 2. 

Edi te, !'irá ta, . 21. · 

~~~.~~~~i~~·g~,~~t1e1~n1~ciona l, 22 . 

I-o 1a ncla, C:~rt•min. 16. 
Ivete, fnternRei ona lJ 14. 
Cloé. ~r;gi¡Ja. 1Z. ~· 
Gi !ca , Gr~mio, 12. 

( 

E!.oá, Grf·mio. 2. 
I¡iná. T' ni:io, 1 , • 

'JJ · ·ovG.RESSO J<'ElMl:\lNO 

Na segunda qui11z•na de ja.néiro 
ptoxhno, deverá realizar-se na el~ 
dade d~ Sautos, no T<~stado de Sao 
~aulo, <> :<etimo Campeonato Ilra-

' 'llileiro de :Basket-hall · Feminino ' 
. i 'rambem o Rio Grande ÜÓ"tlilll se 1 

'. !ará repr~senta1· naquele ·~i:ame ¡ 
coro uma ~quipe que será formada · 
ern !I'reves días. Falta indicnr o ¡ · 

: l ecn1co que deverá treinar as atle-

l tas a: serem Ponvoeadas .. A direto
rla 'da F.G.B. estudará est<> as
IRmto na ses¡¡¡i!o eir.traordinaria 
q,ue reali:caci a-tije. JI. 1wite~ O de~ 
partament-0 t&enlco da; Nnt!dalre 

. pro]l(fe o prot. Yaldir l<Jt'11art, sen. 

. do que est.e capacitado ·treínader 
está lnclil1ado a · aceitar a incum
bencia. 'l'ambem se faJa em Ger~on 
~uhe e Luiz E . llI. llfore>ira. Na ses-

' sao de ~ogo :mais a noite, este as-
1 sun to t1cará resolvido em· defini
\ frY.º• sendo que é aa¡sunto ~1rgeni<t, 

.!H?IS (IS trelRamerrtos devera.o p.rin-
•·fp-ia r o qlia_nto aRtes. ~ 

~I Ouadro -d.o lºiÍ·"faR: 'R<lite 6 

--------------- Roea 2 - A ñelinll 2 - T-Tne-ue- t--------~-----------------------.-..---------~-----------....1 
1 t f' 7 - Lud l - F.1~:3 e ~ilYiR. 

l!, t,-:r.J,¡<;o .To~f-. l1An1inf!Uf"!=!. Qn::tdro 
P• do f::r(;'n1io: r,¡l<'A. 2 - ' Tlan<l:.1. -
~ .Adf·lin <l - Flo:í 2 - Tnlnnila 4 
~! .- l\'011~ - Lh:d a - RC'lli1'1Pi e 
~ 1'117.ana, tél:nlco Leonardo Viafo
'I re. 

'.TN1'f•'Tl.N.~f'TO'IAL VBRSTTS T'TTIJ\-
1r.t\ .~ - Qu:vlra . da. Sogipa 
4T u i ;~f'8 : .- o~t~ 'T'nrrano e T1;n~on 

· l3rr ~ nn.,r - VPnc>Pdor:. Intf:q·na<·lo
f'" na l : 2-lx14 (Jr.xJ) - Qua•lro ven• 

I'

,:·,,· CP<lnr: TYete 3 - F:rR7.ilda 6 -
.(j.,o.rr;ina 2 - Tar'a. 4 - Patl'o
ein~. T - f:::f"lma 2 - Tr:tf'i fl 

Nih:a, trein:irlor: Jo~é Anl"nin 
Dua.rte. nuailrn do Pir::.tn~: l=:di~ 

'
1 te fl ___:_ Ro~a 2 - Atlf•lin::t 2 __. 

~Huguett" 3 - Luci .. 1 e Eli::.a, t~c
ni(·o Jn~f\ nn1nh1g-nrs. 

J>Of:lPA vr:nsns GRl:::vno - 01rn-
dra da Sng:iria, j11ízes Lil.uro J\fn r

¡ ·tinez - - ·rMmu1vlo Lni7. l\rf n r f' ~r1t1. 
l vencedora: Ro·i,;ipa: ~lx~6 (id x 

¡'. 12) - QuaclrG da Sogina: Jlfar-
1 got 1'2 - Gi"ela 3 - Bea ! ri7. 2 
i - Hsa 1 - C::esha 1 - ('lni' 12 
1 

- TPrf\~a e B~ter, tf-.cni('O C:t?r -
¡ son Ruhe. GrPmio: Gilca R - lo

!: landa 6 - Vanña - Ad<'lla 3 
, . - Ivone 7 - Schir-lei 2 - J,i
··- gla - Ju r e ma e Eloá. · Técnico : 

Leonardo Vi 1,:i.. fo re. ... 
f!OGTPA VFJTISTJS PTRATAS, <1ua

dra da Snp;ipa, Juizes Ie<lo Neiss 
e Edson B1·enner, vencedora: So
gipa, Z0x8 (Rx5) - Qu:lilro da 
Sogipa: Mar?:ot 3 - Beatriz 4 -
Gi~ela - ('loé 11 -:-- Ge~ha -~ 

' Estf•.r - 'rere~a e ~1sa, tftcnf«o 
11 Gei,sort R1ih e. Qtfailro- clo Pil:atas: 
1 ¡, Edite & - R<;sa 3 - :A:d~lmh• i. 



1 

~, UM" f".\8K dB joco entre o~ "five" do Internacional e Nautico Unlio. aparecendo as 10 lnte¡rantes dos dols quadros. Disputando a bolit, ve
c.esttnh11."' lveh 11 Itdit e. a1uardando a solu~ilo do lance, Patroclnla e l :armem. Um pouco afa"tada~. Sulamlta, Georgina, Diva e lo· 

landit. Ao fundo, Rosemiuy e Selma 
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Na séde esportiva âo Grêmio Nautico União, perante um pU.'b1iconumeroso, q\J1' não regateou- aplausos, procedeu-se a: entrega dos
fh?um jús na disputa dos "JogOS Abertos Femininos", Instituidos pela "Folha Bsporttva" e cuja efetivação, eomo se."sabe, obteve completo êxito, Os traba-
lhos fora,ro. pre~di:dos pelo general Darei Vlgnol], presidente, 410 C o n s e I h o Regional de Desportos, que teve palavras elogiosas para a iniciativa dêste mil-
tutino, Nas fotQS alguns flagrantes da entrega de prêmio$.velld~-se na-terceira foto, a partir da esquerda, ,; nosso eompanhelro Tuli() de Rose qu~ndo passa-

va às mãas do dr , Gabrlel 'fabbal a ~aça 'cóncgtista<la pelo União. como vencedor coletivo que 13i dos II Jogos Abertos Femininos. ,

/
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Decide-se amanhã em Santa Cruz o prim·eiro certame feminino de baskef-b,aU
ASogipa, campeã metropolitana/apresenta-secamo a mais provavel

ganhadora do certame
Deverá ser levado a efeito ama- unícos concorr.ntes ao hístóríco polítano, levado a efeito. recente-

nhã, à noite, em Sant3 Cruz cio campeonato. O ~orte esquadrão mente, quando' venceram as com-
Sul, o Primeiro Ca.a''j)eonato Es- metropolitano tem-se preparado panheíras de Díva. com flagrante
tadual Feminino de Ba-sk1.t-ball. com seríeaade para a partida que superioridade, é de se esperar que
Conforme determina o regula- deverá sustentar a.nanhã, à noite, as cestinha-s sogípanas venham a

mente, apenas uma partida decí- na "Capital do Fumo". 'Tomando vencer o embate de amanhã, oon-
dirá o certame em questão. Sogi- por base. o "match-treino" entre quístando desta ;forma o primeiro
pa, campeã pôrto-aíegrense, e o o quadro í .mínlno do Corinthians títuto estadual feminino. Assim
team do E. C. ooríntníans são os e do união, více-campeão metro- mesmo de forma alguma, as pupi-

la-s de GEiJ:sonRuhe poderão faci-
litar, pois terão contra si dois im-
portantes fatores: torcida e uma
quadra desconhecida pela-s atletas
integrantes do conjunto campeão
<.te.Pôrto Alegre.

tnornações que nos chegam de
Santa Cruz tssttficam que reina
d&l;ma::'o interesse pelo certame
que deverá apontar o primeiro
campeão feminino do Rio Grande
do Sul.
O quadro da Sogipa, integrada

de todas as atletas titulares e re-
servas. embarcará amanhã. pela
nanhã, com destino à hospitalei-
ra cidade tntcrtorana, patrocinado-
ra do referido campeonato. São a-s
seguintes as atletas sogipanas que
intervirão no jôgo de amanhã:
Margot. Ilza Beatriz oesna, Gi-
sela. Cloé. Magda, Esther, Tere-
zínha e Elizabeth. .

Além das citadas, ainda deverão
viajar a Santa Oruz do Sul, dois
diretores da F. G. B., sr , Carlos
Chagas, Presidente dos tnterésses
Técnicos da ,C.B.B., um árbitro
indicado pela F.G.B. e um outro
convidado pela SOgipa.
Para funcionar, respectivamente

como apontador e cronometrísta.
foram escalados Emilio Barcelos e
Elias Kahan. ' .

AS CAMPEÃSMETROPOLITANAS-O quadro feminino da se-
gipa que embarcará amanhã, pela manhã, para Santa Cruz do Sul,
onde deverá enfrentar o team do Coríntians, disputando o primeiro.
certame estadual. Na presente foto' 'cinco integrantes que deverão
brilhar ne jogo de amanhã: nza, Gísela, Beatriz, Gesha e Margot.

O sr. Carfos Chagas, presidente dos Interesses Técnicos da Confe-
deração Brasileira de Basket-ball, quando palestrava ontem, à br-
de, com um dos nossos redatores, durante a competição atlética"-in-

ternaclonal, realizada no Estádio da Sogipa.

Serão vistoriadas hoje as canchas
da Sogipa e do Instituto de Educação

Desde sábado passado, encon-
tra-se, entre nós; o Presidente
dos Interesses Técnicos da Con-
federação Brasileira de Basket-
ball. Conforme já foi ampla-
mente noticiado, a viagem do
ilustre visitante tem duas fina-
lidades; Uma, a vistoria das
quadras de basiketball. da Sogi-
pa e do Instituto de Educação,
locais' propostos pela F.G.B.,
para o próximo Campeonato
Brasileiro; e outra, a entrega
'dos valiosos prêmios ao Cam-
peão Brasileiro de Lance-livre
(individual) e vice-campeão por
equipe.
Sr. Carlos Chagas, que se en-

contra hospedado no Hotel São
Luis, cumprirá sua primeira
missão, hoje de manhã, deven-
do fazer a entrega dos prêmios,
logo mais à noite.

.Acompanhando a embaixada
da Federação Gaúcha de Bas-
ketball, o sr. Carlos Chages
embarcará, amanhã, pela ma-
nhã, para Santa Cruz do Sul,
onde assistirá ao encontro pelo
Campeonato Estadual entre os
quadros da Sogipa e do Corin-
tians. Além disto, deverá co-
nhecer de perto um dos maio-
res centros do basketball ínte-
ríorano do nosso Estado. .
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PARTID,A

...ºªº~.~ª.~AI:f":E..II.ç~.ml.~ .
TEAM - EQUIPE

DE BASKETBALL

. S.QG!IP.Á ~ 1tt5.7 .
TEAM - EQUIPE

C. B.B.

Date l'/:l.:~/5.5. ,. .
Data ,...---

Time ) ..i ..I Y..) :'.~ ..~..> ••••••••••••••••••••••

Hora .

Referee
Juiz

f1.:tE ..P..a..~.r.t?~.~...······.F.·~·ç·d)....
EntidadePartida N.> .....1..

Match N."

Number First Half Time Second -Half Time Período Extra
Name of Player 13 of player Primeiro Meio 'l'empo Segundo Meio Tempo Extra Period Score
Nome do atleta Número E Scarc IFouls Score L<'altas Score 1~'altafJ Contagem

do atleta Contagem Faltas Contagem Fouls Contagem F'oule final

Team - (Quadro)

~~e~!r~:~::::i~5;9~··.·.-~It)()~~~_~ I~_- ....m .m ..=m ,~,
E:{Ji C11 .uos l to / O .. r>, V . ~ :2
.JA·l.~ ·.:·.·.::::::::::·::·::::j:is.~.·.·.·.·.·.5. 7:: ,..:: ::::~::::::.:.:::::::..:.: ::..I.~ t-'..·.···:·.·:··:::.··..·.:::·.:.:::::.::::}l~8 .....................•.::.::::::::. . .
IflE'/J.ff/J'Ey;'i L t!..0iPt/f;:. Ort/." ~........ .10
&..I.~.ELEL Os.(J. O....... . ....LI-.!.- - - - - ..-1'...L_ +-. -~f--..r---
uR~~ ~!~~ ---------~~ ..~---------~~~~- ..~-~ I_.- - - -

Total

~--------------------~I-------t-4-----------------~r---1-----~----~--~r---~--~~-t'-----r---------
.•...•• r; __._. .

~ ~ .

~~~~r:c@.Tt~~~ J : I., I.. . /.. 1 · 1 1:2 ..9. ..
Running lIScore 11 I1 i, ~.'/I"11.1 tl/9I1jll11f,lI~pJ!tlJ,AIJ71f8lf911iiiftI2~j2jlI~1251261271281291301211321331341351361371381391401411421431441451461471481491 50.
Curso da contagem ~2~5I56157158Iõ9IaOI61162T63164165~il9j70i'711121131'l4175176177178j791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100

- Number First Half Time I.Second Ha~f Time Extra Period \ Total
Name of Player (f of ~layér t Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Período Extra Score
Nome do atleta Numero L Score Fouls Score IFouls Score I Fouls \ Contagem

do atleta' Contagem "Faltas Contagem F'altas Contagem Faltas final

H.9~·º1.~~~:'·r-../.I'1.I.( i I~·~·IX'f.XflVi· ~j~~Q.O ~·Jbtt..· : ªLZ .
B.Eft.l.i(l~ 1I.it~rIJ• 10~..'Y........ . .. . • ~ {\~. .. II/;b· .. . .
H.ft&.D.fJ. . 11 .o ... . ~.. {-\... .. .~. (;VY' "'0 ... . .

r" /' ••(~.~L.A.~.~r-_.Ll/l<;8.. ...f ,t. .. "'.J~~" ~ .,vlY\: jS·I-j-.,.::.: ..::..::.: :... ...I.. .

-._---------_ _---"

______ 0- ••• • ._ ••••• ••

ESt.nae-. .jlP.'JY Lo·..0 ... .,......... . .
f.l..f2.R ..1Jl;,T.H ..~...lI.Y:sp /.. ~ .. ~ = .

~i;~~~~= ~=:m-l=ml ..~....m....·'mmml' ...mL.mwl... :2fj""
Rungscore A 1-1 ti li />1/411 "1J9lfJl/1'J21l/11j.1'foll>ltW/8ifiJ'l-oI2Y,'/2I?j'>I'I±I'/ó116i"I?)I~I#-I{2.1i>1'I<lsll?Ílftl?l>I~I1Jl/lfo21/3'Í4~ 51461471481491 50
Curso da contagem 1.'>1152153i541'55156í571158(59[60[6rI62163164165166j'67168r691701711721'73174r'75f7&!771'78179181J181182183184185186'!87188189r,!Ots11921931941951961971981991100

Standard Markíng: E players ente r gllPe for first time D/ lild'ayerdlsqualíff.., 'i '\J O free throw, two points
Convenção atletas que entram na partida pela l' vez ~tieta desqualificado lance livre, dois pontos

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

P1P2' ...•... personal foul, two > throws P1P., personal foul, ane throw .
falta pessoal, 2 lances .,-....- falta pessoal, ':hm lance

T technical foul
falta técnica
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A SOGIPA CONQUISTOU ONTEM EM SANTA· CRUZ
O TíTULO ESTADUAL DE BASKETBALL FEMININO

_SANTA CRUZ DO SUL, 14 (F .. T .) - A equipe de basket
da Sogipa, de Pôrto Alegre, venceu na noite de ontem a repre-
sentação do Corintians, local, pela contagem de 45 x 24, e con-
quístou o título de campeã do 1.0 Campeonato Estadual de Bas-
ket Feminino que se realiza no Estact'o.

O "five" santacruzense teve uma saida de 'leão e nada mais.
Logo no inicio da luta' o marcador já apresentava: Coríntians,
4. x Sogipa O. Porém, pouco a pouco, as "cestinhas" da capital
foram tomando conta das ações e já ncf final ·do primeiro tempo
e resultado era o seguinte: Sogipa, 20 x Corintians, 14.

Na etapa final foi ainda maior o domínio das porto-alegren-
~es que terminaram a partida com boa díferenea de pontos:
45 x 24.

Na arbitragem estiveram Botomé e Menezes que desenvol-
veram boa atuação. A missão porto-alegrense regressou hoje a
essa capital em condução especial,

"«laplt~"~ Marg·ot {da Sogipa)
e l\lal'leta (do Côrtntlans)

•

* * * * * * * * * * * * o * • * * * * * * * • * * • • * * • * * * ~ *

ULTIMA HORA ESPORTIVA : /Jf~/:2'S >"

SOGIPA LAUREOU-SE CAMPEÃ
ESTADUAL DE BASKET fEMININO

SANTA.CRUZ, 13 (De Amaro Ju-
n io r, nosso enviado especial) -
Vencendo o quinteto do Corintians,
local, pela contagem de 45 a 24, a
equipe da Sogipa, de Porto Alegre,
laur eo u-se campeã do primeiro Cam
peonato Estadual de Ba sk e t ba Il F'e-
mí nín o; em certame. organizado e
dirigido pela Federação Gaucha de
Ba sk et b al l .

O conjunto da "Capital do Fumo"
saiu corn grande dis po s ição , mar-
cando 4xO. Reagiu à equipe porto-
alegrense. para emparelhar o mar-
ca dor e até m es m o passar a corna n-
d a-Io . E ao terminar o primeiro
"quarto", já v enc í a m as metropoli-
tanas por 10,,7. Ao final do pr í-
m e iro tell1po, continuando o jogo
bastante parelho, mantinha-se à
frente ainda o conjunto so g lpa n o
por 20x14. No t er cei r o "quarto" e11-
tre.gou-se completamente o t e a m de
Santa Cruz, notando-se que duran-
te este tempo não marcou uma só
jlcesta~': 33x14. No "quarto" final,
as sogipanas f ize ra m entrar as r e ...
servas, para f í na lm en t e t er m ina r 'a
co n t eu da com 45 para as porto-ale-
gren ses, e 24 para as defensoras do
clube de Santa Cruz. .-

Na avbitragern estiveram Botomê
e S. Menezes, com desempenho nor-

m~~. missão da Sogipa regressará
amanhã para Porto Aleg-re, viajando
em on ib us especial.



Como se veriíieeu a conquista, pela Sogipa, do
lífulo de campeã estadual de haskeí feminino
SA~'d.'A' CRUZ DO SUL (por

Amavo Júnior, nosso enviado es-
pecial> - Esta cidade foi teatro
do único jogo determinado pela
Federação Gaúcha de Basket-ball
para a decisão do Campeonato
Estad1J.:ü,Feminino do esporte 'yan-
kee, Batel'am-se as equipes da .So-
gipa, campeã metropolitana, e do
Oorinêíans E. C" campeão Santa-
cruzente, que defrontaram-se na
noite da última terça-feira peran-'
te um públtco assás numeroso que
Iotava comoíetamente a quadra
de cimento do clube local. ,

Após interessante préliminar', na
qual bateram-se duas equipes com-
postas de juvenis e infantis co-
rínttanos, teve' lugar o 'desfile
das moças dísputantes do encon-
tro ilJ,tennl,lIlicipal, as quaís, for-

.. madas, ante as autoridades pre-
sentes. entoaram o Hino Nacio-
nal Brasileiro, Finda a cerímô-
.ma eívtea colocaram-se no cen-
tro da eancha as duas equipes,
ocasião em que a capitã do "Iive"
"santaerueense ofereceu à capítâ
do têam sogípano 'uma cesta de
flores naturais, verificando-se, tam-
bem, troca de f'lãmulas entre' as
dltas agremíacões, . '

Sob a direção dos esportistas
Alfeu :Botomé e Sergio Menezes.
o primeiro da FGB, e o segundo
da Liga Atletica de ,Santa Cruz,
o prelto teve um começo emo-
cionante, pois as moças locais fi-
zeram uma saída sensacional mal',
cando desde logo duas cestas. Com
o quadro completamente desartí-
eulado, onde as jogadoras falha-
vam continuamente- nos arremes-
ses l!; cesta, mesmo assim, a Sogi-
pa oonsegutu empatar a. peleja
(4x4), tendo, após, as' cóníntíanas
conbínuado sua enorme pressão pa-
ra elE\val' o placar a seu Javor

até a contagem de 7 a 4. Após
sucessivos pedidos de "tempo", o'
tecnico Gerson Ruhe conseguiu
restituir a serenidade a sua tur-
ma, e, dai .a Sogipa equilibrou o
prelio empatando, 7x7, quando a
peleja chegava aos seus nove mí-
~utos. O primeiro "quarto" termi-
nou 10 a 7 para a Sogipa.
No inicio do segundo "quarto",

as representantes do Coríntians
E. C. esboçaram nova resistência
conseguindo empatar em 10xl0 e
passar para a frente com a van-
tagem de, dois pontos. Aos treze
minutos a Sogipa igualou nova-
mente o placard (12x12) passando
logo após para, 14xI2. Desde aí as
campeãs de Porto Alegre não mais
abandonaram a liderança que con-
servaram até ao fi n a I do
prelío, não sem antes, as corintí-
alias empatarem mais uma vez
(14xI4), Até o final do segundo
"quarto", o escore ttve as seguintes
modificações: 16xl4., 18x14 e 20x14,
terminando o primeiro tempo com
a vitoria parcial da Sogipa.

No começo da segunda fáse, viu-
se, desde logo, que as jovens de-
fensoras do clube de Santa Cruz
se achavam exgotadas fisicamente
pelo tremendo esforço do período
inicial, passando a ser, então, com-
pletamente dominadas pelas adver-
sárias, como se poderá apreciar-
se pela própria movimentação do
placard quando a equipe sogípana
fez subir a contagem até 33 a' 14,
ao final do' terceiro "quarto", es-
paço de tempo, no qual as santa-
oruzenses não conseguiram marcar
um ponto síquer, mesmo por ínter-
medi o de lances livres. Na parte fi-
paJ da peleja, ,a díreção tecnica
dos vsisitas fez entrar a totalida-
de das jogadoras reservas .nos mí-

)O - 'Cokhões
• . FONE1·2512
CONGOLEOS, FOGÕI~S. etc ,
OADOS E TRA VESSEUWS.
NDAS A VISTA E A PRAZO

)AS SEM ENTRADA -

•enciarã
aios eAr

vel vinda de clubes
temporadas no Rio

Cortntians E. c., de· S. Cruz do Sul, víoe-campcâe estadual

As-santacruzenses ...
!Contmuacao ~a 'l''lJ:'\ina do centro)•...
sentaçôss brasileiras ao Pau-ama,
ricano do Equador e às Ohmpiadas
de Melbeurne. O proxímo Campeo-
nato Estadual Feminino terá a cí-
dade d,e Pôrto Alegre como séde.
. Na manhã de' quarta-feira, via-
jando em onibus especial, regres-
sou, a esta capital a embaixada da
Sogípa, chefiada pelo veterano a,-
tleta Ernesto Otto Ri:tter. um dos
vtce-presidentss da agremiaçâo da
avenrda Alberto Bins, e as autort-
dades da Federação Gaúcha de

IBasket-ball, à cuja frente se eu-
con.tl'l!Va o proprío presidente da

l-entidade, tenente Floriano Hipoljto
: tios Santos. _
I



nutos derradeiros, diss~ resultando
P?ra aslo~als a, conquista de mais
algumas cestas" transcorrendo d
ta forma o escore: 37 x 19 39 x 14
39 x 15, 39 x 17,41 x 17 41'x 19"43~
19, 45 x 19, 45 x 21, 45 x 23 'e 45
x 24 (fínaI).
Formaram assim os dois quadros

com o numero de pontos conquís-
tados:
Soglpa. -' Margot (2), Beatriz,

(2), Magda (13), GiseJa (14), Ge-.
sha, IIsa (2), Cloé (2), Est11er e
Elísa beth, Total: 45. "
~orintians, de Santa Cruz - Ma.
neta (12), Julieta 'Erica (2) Irás
~~~ne (10), Gisela' e Ursula, Total:

Foi portanto, ""cestinha" da pe-
leja a sogipana Gisela com 14 pon-
tos.
A atuação dos árbitros Botorné

e ,Men~zes foi bôa, Aliás o prelío
nao ..fOI de díficil direção dada à '
disciplina e a camaradagem rei.
nante entre as disputantes
A' noite, na séde do CO~'intians

~, C., 'foi oterecído um cock-taíl :
a embaixada visitante tendo sido
nessa ocasiã<] encerrado o Congres-
50 do Campeonato oportunidade em
que, falaram diversos oradores, ín-
cluslv~ o representante da Confe •.
deração Brasileira de Basket-ball
SI. Ca110~. Chagas, o qual decla~
rando-se ímpressíonado co~ a bôa .
perfOl:mance das gaúchas do basket J
femíníno, pr<?mete,u envidar esror •
Ç?S nó sentido da' entidade na •
oíonal requisitar elementos do nosso '
Estado para a formação das repre-

(Continua lia 11.a paginá)

AssaAfacruzenses SÓ fora m adversárias no 1.0 tempo
Como se veriíiceu a cenqnísía. pela Sogipaf do
título de campeã estadual de hasket feminino
SA~',['A CRUZ DO SUL (por

AmaV@ Júi1ior, nosso enviado es-
pecíal) - Esta cidade foi teatro
do único jogo determinado pela
Federaçã@ Gaúcha de Basket-ball
pal'~ a decisão do Campeonato
Estarlu:H Feminino do esporte 'yan-
kee. Bat ram-se as equipes da .So-
liri'pa~ campeã metropolitana, e do
Oorintíans E. C., campeão Santa-
cruzente, que defrontaram-se na
noite da úruma terça-feira peran-'
t~ um púbíjco assás numeroso que
lóta\"a c@UlPl.etamente a quadra
de cimento do clube local.
Após interessante prêliminal\ na

qual bateram-se duas equipes com-
postas de juvenis e' infantis cc-
rtntíanos, teve' lugar o .desfile
das moças disputantes do encon-
tro tntermunícípal, as quaís, for-

. ' madas, ante' as autoridades pre-
sentes, entoaram o Hino Nacio-
nal Brasileiro. Finda a cerimô-
nia eívíca enlocaram-Se no cen-
tro da eancha as duas" equipes,
ocasião em que a capítã do "five"
"sarrtecruzense ofereceu à capitã
do team sogipano uma cesta de
flores naturais, verificando-se, tam-
bem, troca de flâmulas entre' as
nuas agremíacões.

Soo a direção "dos esportistas
Alfeú Botomé e Sergio Menezes,
o prímeiro da FGB, e o segundo
da Li,a Atletica de Santa Cruz,
o prelío teve um começo emo-
cionante, pois as moças locais fi-
zeram uma saída sensacional mar.
cando desde logo duas cestas. Com
o quadro completamente desarti-
euíado, onde as jogadoras falha-
varn continuamente- nos arremes-
.sOB li: cesta, mesmo assim, a Sogi.

• pa cOIJseguiu empatar a" peleja
(4:x4), tendO, após, as: conínuanas
eonbínuado sua enorme pressão pa-
ra ele.val' o placar a seu Javor

até a contagem de 7 a 4. Após
sucessivos pedidos de "tempo", o'
tecnico Gerson Ruhe conseguiu
restituir a serenidade a sua tur-
ma, e, dai .a Sogipa equilibrou o
prelio empatando, 7x7, quando a
peleja chegava aos seus nove mí-
nutos. O primeiro "quarto" termi-
nou 10 a 7 para a Sogipa.
No inicio do segundo "quarto",

as representantes do Corintians
E. C.. esboçaram nova resístência
conseguindo empatar em 10x10 e
passar para a frente com a van-
tagem de. dois pontos. Aos treze
minutos a Sogipa igualou nova-
mente o placard (l2x12) passando
logo após para, 14x12. Desde ai as
campeãs de Porto Alegre não mais
abandonaram a liderança que con-
servararn até ao fi n a I do
prelío, não sem antes, as coríntí-
anas empatarem mais uma vez
(14x14). Até o final do segundo
"quarw", o escore ttve as seguintes
modificações: 16x14, 18x14 e 20x14,
terminando o primeiro tempo com
a vitoria parcial da sogtpa.

No começo da segunda f'áse, viu-
se, desde logo, que as jovens de-
fensoras do clube de Santa Cruz
se achavam exgotadas fisicamente
pelo tremendo esforço do periodo
inicial, passando a ser, então, com-
pletamente dominadas pelas adver-
sárías, como se poderá apreciar-
se pela propría movimentação do
placard quando a equipe sogípana
fez subir a contagem até 33 a' 14,
ao final do terceiro "quarto", es-
paço de tempo, no qual as santa-
oruzenses não conseguiram marcar
um ponto siquer, mesmo por ínter-
medi o de rances livres. Naparte fi-
,pai da peleja, -a direção tecnica
dos vsísrbas, fez entrar a totaíída-
de das jogadoras reservas .nos mí-

E. C., de, S. Cruz do Sul, více-campcão estadual

mailto:c@UlPl.etamente


SOCIEDADE DE GINÁSTICA PÔRTO ALEGRE, 1867
Sede sociel: Av. Alberte Blns, 876
Secreterle: Av. Alberte Rins, 850 Telefone, 5563

Campo esportivo:
Oepto. de Tenls .

Telefone 2-2982
Telefone 2-2552

Rue Do. Leopoldlno, 415

PORTO ALEGRE

POrto Alegre.4 de novembro de 1955

I1mo.Snr •

Prof.Gerson Ruhe

Nesta Capital

A Sociedade de Ginástica Pôrto Alegre,1867,em nome de sua

Diretoria,agradece e cumprimento. o dedicadO Professor,pelo zelo com

que vem pr-epar-ando as componentes do Dep:trtamento de Ea.squete Feminino,

zelo este coroado coma conquista do Campeonato de 1955.Estes nos s os

agradecimentos pedimos transmitir às atletas,que tão galhardamente de-

fenderam as nossas côr-e a-

Esperamos que o prezado Professor continúe trabalhando com

a mesma dedicação e zelo até aqui demonstrados,projetandp assim cada v

vez mais o bom nomedesporti vo da SOGIPA,no cenário desporti vo da nos-

sa estremecida Pátria.

Aceite ,portanto,nossas mais efusi vas



SOCIEDADE DE GINÁSTICA PÔRTO ALEGRE, 1867
Sede soclol: Av. Alberto Bins, 876
Secretario: Av. Aiberto Sins, 850 Telefone, 5563

Campo esportivo: Ruo Da. Leopoldind, 415 Telefone 2 - 2 9 8 2
Depto. de Tenis: Telefone 2-2552

PÓRTO ALEGRE

POrto Alegre ,23 de j ane í r-oc.de 1956

I1mo.Snr.

Prof.Gerson Ruhe

Nest a Capital.

A SOGIPA, em nome de sua Diretoria, tem o prazer de agrade-
I'cer a V.S. pelo seu especial esforço no preparo da equipe de Basket

J' ,;

Pemí.rrí no, e com a maxã ma satisfação registramos a vitoria obtida por

esta Sociedade em Santa Cruz do Sul em 13 do corrente no Campeonato

Estaclu81 de Basket Feminino. Estes agrad.ecimentos des ej amos sej am ex-

tensi vos às at.Letras que, pelo seu entusi asmo conseguã r-am alcançar o

triumfo. dessa vitoria.

GerhaPd Theisen-Vice-Pres.Social.



...

1956

:s~t:IPE:Magda, Jargot, Noenli,Beatriz,GeshaJElisabeth,Cloé e lIsa ••

obbs v., L.uesf~a equí.pe participou do CamI'eon2,to Est.adua.l ,
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BASKET

RIO, 13 (F. T.) Tendo retoma-
do da Europa, A. Reis Carneiro
vice-presídente das Relações Ex~
:teriores _da CBB, onde presenciou
os jogos do Campeonato Europeu
de Basketball Feminino, realizado
recentemente em Praga, tendo
também entabolado negociações
.com diversos países para partici-

________ parem do Segundo Campeonato L... ~_::.....':!:;:!~:....!~;!!!!:!J:....~Il1llUJo.":O'.\TJ1_

1 ATRAENTES AMISTOSOS
HOJE À TARDE NA SOGIPA
Preliminar: Seleção Juvenil 'x União (titula-
res) - Principal: Sogipa x Corintians de San-
--'- Ia Cruz1 categoria feminina '
Desde o fiual do Campeonato

Feminino de basketball os despor-
tístas portoalegrenses não tinham
oportunidade de apreciar jogos da
categoria. HOje à tarde no entre-
tanto graças à Sogipa haverá in-
teressante prélío Intermunicípal
ent.re os conjuntos da agremíaçâo
da Av. .Alberto Bins e do Corin-
tians Sport Clube de Santa Cruz
do Sul. O embate entre as cam-
peãs metropolitanas e as da Capi-
tal do Fumo é esperado com gran-
de expectativa.

Ambos os tearns encontram-se
em boa forma pais o quadro sogí-
pano tem efetuado diversos trei-
nos nos ultimas dias. As' corin-
tianas com o magnifico ginásio
qlje tem a dispusíção por certo
também não se descuidaram do
necessário preparo físico e técnico.
Assim é de se esperar que o em-
bate entre as "estrelas" da Sogi-
pa e do Corintians agrade ampla-
mente.

Mundial de Basketball Feminino, a
se realizar em outubro de 1957
nesta Capital, informou detalha-
damente à imprensa especializa-
da sôbre o que conseguiu a rsspeí-
to de sua missão e também sobre
o que pode presenciar nos jogos
realizados em Praga.
Disse o sr , Reis Carneiro que

das 16 equipes que participaram do
Campeonato Europeu, a T-::hecos~
lováquía mais o impressionou, isto
porque seu quadro atuou com ele-
mentos reservas nas partida-s fi-
nais contra Rússia e Hungria,
respectivamente campeãs e více-
campeãs do certame em apreço.
Também a Iugoslávia, que conta
com uma autêntica gígant= ••••••
(l,92m), agradou plenamente. O TEAM de basket-ball feminino do Corintians Esporte Clube. de Santa Cruz (10 Sul, que
Sobre os participantes do II mais uma vez, na quadra da Sogipa, para enfrentar as campeãs metropolitanas

Campeonato Mundial, a se realí-
zuemnoswp~~~furmOOOv~f--------------~--------------------------==~_~I
ce-presldents da CBB que a Rús-
sia, Tchecoslováquía, Hungria e '
França já haviam aceito o convi-te. ' .

'I

Também o Joso preliminar, en-
tre a seleção juvenil de basketball
e do quadro titular da Sogipa; es-
tá fadado a grande sucesso. O se-
lecionado da Federação Gaúcha
de Basketball fará seu único tes-
te antes do embarque para Belo
Horizonte. onde intervirá nos jo-
gos do IX Campeonato Brasileiro.

Os juvenis do Rio Grande do Sul
encontram-se em 'ótima forma e
os ultímos treinos têm agradado
plenamente. Assim frente à Sogi-
pa, hoje, deverá ser avaliada sua
ca.pacidade para o magno certame
nacional.

A partida entre a seleção juve-
nil e o conjunto titular da Sogi-
pa deverá se iniciar às 16 horas.
O prélio de fundo, entre os qua-
dros femininos, deverá eretuar-se
logo após o término do primeiro.

ACEITARAM CONVITES AO
MUNDIAL FEMININO NO

BRASIL

",

·,.,,

,,·()•

",
o·s-·

~•,.'·•
·í~

·,·
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2 ATRAENTES AMISTOSOS
HOJE A TARDE NA SOGIPA
Preliminar: Seleção Juvenil 'x União (titula-
res) - Principal: Sogipa x Corintians de San-
--'-,ta Cruz, categoria feminina '
Desde o Imal do campeonato

Feminino de basketball os despor-
tis tas portoalegrenses não tinham
oportunidade de apreciar jogos da
categoria. Hoje à tarde no entre-
tanto graças à Sogipa haverá ín-
t~ressante prélio intermunicipal
entre os conjuntos da agrerníação
da Av. blberto Bins e do Oorin-
tíans Sport Clube de Santa Cruz
do Sul. O embate entre as cam-
peãs metropolitanas e as da Capi-
tal do Fumo é esperado com gran-
de expectativa.

Ambos~~
6
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8
ç
-t-
t

Mundial de Basketball Feminino, a
se realizar em outubro de 1957
nesta Capital, informou detalha-
damente à imprensa especializa-
da sôbre o que conseguiu a rsspeí-
to de sua missão e também sobre
o que pode presenciar nos jogos
realizados em Praga.
Disse o sr . Reis Carneiro que

das 16 equipes que participaram do
Campeonato Europeu, a 'I'checos-
lováquía mais o impressionou, isto
porque seu quadro atuou com ele-
mentos reservas nas partida-s fi-
nais contra Rússia e Hungria,

os teams encontram-se respectivamente campeãs e více-
u~?o..tli\~~ U';j"q) campeãs do certame em apreço.

13jj[130 u"'ozTambém a Iugoslávia, que conta
n.s·a UO!lO-Gl,T<'d com uma autêntica gígant= ••••••

1310PllJÚaIO;) [13p,J (1,92m), agradou plenamente.
13[1l0GJ;t '0 "'JGUO.J Sobre os participantes do II

Ul"I"Ií-r x~~ Campeonato Mundial, a se reah-
1lll~U!JJ130 - . zar em nosso país, informou o vi- r

.ta.).lo.fall ce-presidente da CBB que a Rús-
sia, Tchecoslováqula, Hungria e '
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mais
BASKET INTERMUN.JCIPAL
- Ao alto, o capacitado con-
jimto da Segípa que, na tar-
de' de sabado passado, abateu
o team do Coríntdans pelo alto
escore de 39 a 12. Na foto apa-
recem, na devida ordem, Cloé,
,Elizabeth, Gesha, Clartce, 11-
ka, Beatrfz, Noemi e Magda;
ao lado o "1ive?' feminino do
Coríntãans Esporte Clube, de
Santa Cruz do Sul, que en-
frento-u, no primeiro embate
íntermuníeípal da temporada,
as campeãs metropolitanas.
Da esquerda para a direita
aparecem Ursula, Mari«;ta,
Erica, Julieta, Melani, Iria e

Iris

",



_ o VIn Campeonato Brasileiro d-e Ba sk et.ba ll Feminino, em
an da.men t.o nesta cidade, embora tenha stõ o o rg anf-za ô o com
certa", fal ha s, vem se desenvol vendo de ma n eira sa tisfa tõr-ia .
O público des p or t í vo, sempre ávido por espetáculos desta na-
tureza, co mpa r ece u em grande n ü m ero ao 'reduto da So g íp a ,

dando desta forma seu apoio à iniéiativa do Presidente da
F.G.B., T'e n , Floriano Hip6lito So a r e s, o idealizado!' do certa-
me. Ainda ontem, s.s. disse-nos da sa trs tacão que sentia di-
a n te do enorme í n ter-êase que o povo gaucho tem manifestado
pelo certam e nacional das H es tr ê la s",

E, rea.l m en re, o torneio de ba sk e t feminino vem polarizando
a a t encão de g-ra n de par te dos desportistas su l-r-Iog-ran den se a.' (
isto. sem d ú v í da alguma, por tratar-se ele uma competição
Inédita para os gaúchos e por outro, porque, pr inc ípa t men t e
duas equipes (São Paulo e Distrito F'e d e ra l.) apresentaram um
ba sk e tba l I técnico E> clássico, transformando os jogoS em v er-
dadeiros espetáculos.

--1I:01i1--

!L--

~9S'6L - OltllIJAJ:I- ~----------1
Ia A MARCHA PROGRESSIVA

DO BASKET~·BALL -FEMININO
Escreve ALBERTO MATTIS

ós, que tivemos a oportunidade de co nhec er as s el eçõ es
in co s Estados participantes no anterior campeonato, por

oéasião da, inauguração do imponente Ginásio de Caio .Ma r t íns,
na Ca p-l ta l fl um ln-ense, temos a certezá que o bas ke tba lt f ern i-
nino vem progredindo muito quanto à t~cflica prõpr Iam en t o
dita. Pa rt ipu lar-m en te os dois combinados ltd er es do atual cam-
peonato; nos jogos até auu í disputados, 'sempre se exibiram
a.l é m da expectativa. Fato ver-da d e i r a m e nt e í m pr essto nan te,
notamos, por exem p lo, no conjunto ban d eí ran te. No campeo-
nato de Niteroi, na maioria das vezes. as integ-rantes do quadro
d e então aplicavam a marcação' por zona, sistema de jõg-o qu e

não exige dema.stada men te 111l1Ho quanto à resistência das atle-
ta. (talvez mesmo mais r ecom en d áv e l para o sexo frágil). No
presente cer-tame, no entretanto, as "estréIas" paulista. erup re-
gam a mas-cacã.o 'individual. E, o mais e x t rao rd í n á r lo , ê que
as m esrnas quase em tôdas as partidas realizadas. r ea lí aara m
marcacã o individual em tôda quadra. Neste sistema, as fe-
nomenais cestinhas da Paulicéia superam mesmo muitos qua-
dros masculinos, talvez não só m en t,e desta Capital como de
o u t ra s partes do Brasil. Outro detalhe í m p re ss í ona n t e quanto
ao padrão de Jos o do c o m ot n a d o de São Paulo é a rapidez ful-
minante com que atuam as suas 12 compon e n t es . E quando
o quadro adversá:rio se encontra devidamente a rm ad o na de-

. fesa, as extm ias pupilas de Vi ce n te Me r l in o aplicam a chave.
pr-êv ia m en t e combinada, po ss ib í Jí ta n d o dest torma a infiltra-
ção no ga rraf ão e co n s eq u en t em e n t e çesta após -cest a se vai
efetuando. Finalmente, o esquadrão paulista é algo de ex-
traordinário e prã.t íca.m en t e perfeito em vista do conjunto,
da h ar m on ia que n ê le se faz notar. Ní n gu é m . disputa in d iv i-
d ualm en t e p roc u-rari do forçosamente os ap la usos dos asstst on-
teso 'I'õd as. se ía qual for o quinteto escalado. jogam pos í t lva-
mente e sobretudo. conjuntamente, apresentando des ta forll'Dt
o verdadeiro ba s k e t ba l l .

--I::oll!--
n b é m o sistema de jôgo do ,selecionado guanabarino é
slonante, embora seja ele certo modo diferente' do das

·pC1.u1istas. A marcação, por ex ernp lo , na m a io rí a das vê z es, é
in d.ivid ua 1; mas sõ m e n te em m e ia quadra. Ou tro s s im, p'l'OCU-
ra rn as pupilas de Ch a rl e s Bo re r mais segu ida m eu t e cestas de'
meia d ist â.n o.ia , onde se destacam Wi Irn a e Ma rt h a . Na dispu-
ta do rebate, quando isto se verifica, sernpre se e rrco n t.ra m a
po s to s Marlene e Aglaê.

--!i~oHI--,
Embora O conjunto paranaense tenha lutado com ar-d o.r e

s a n gu e , não impressionou tão f a v o'r à ve lm e n t e como no ca m p e o-
nato do a.n o. passado. Isto, no entretanto, é cornp ree n sj v e l e
em pa r t e justificável. visto que as duas pe.(:as m e s tra s (Agl a é

B Ma rth a ) , antigas atletas do Pa ra n á, se transferiram para o
Df s trl t o Federal.

-1110111-
-O combinado de Minas Gerais e s t a c io n o u . O jôg-o apre-

sentado pelas graciosas hestrelas" m o n tan he sa s é o m es rn o do
alio t-ra n-s a t o . Conseguem e n ces ta r co m ma e st rí a no lance-
livre, ma.s são d ema sí ada men t e individualistas no transcorrer

. da partida.
--1110111--,

- Tomando por base as contundentes derrotas sofridas pelo
SI,lecionado gaúcho no certa m e de Nitttroi (assim. por exemplo,
contra o Paraná: 66 a, 31 e contra São Paulo: 83 a 13) e veri-
ficando os "esaltados dos jogos dos q uat s nossas garotas par-
t ic í pa r a m até o presente, contra. os lneS1UOS quadro~~ pejo b e m

da justiça deve-se dizer que o ba.sk e tb a l l feminino local tem
progredido, embora não satisfizesse. Contra o Pa ra ná, dispu-
ta mos de igual para igual, e, se não vencemos, foi por infeli-
cída d e de certas atletas chaves.

]TI contra o ror ttsstmo esquadrão paulista, embora fosse-
mos d er ro ta do s, não decepcionamos. Verdade. incontéstável é
esta: o ba s k e tb a l l feminino do Brasil e do Rio Grande do Sul
m a rch a progressivamente, esta não sendo s õru en t.e opinião nos-
sa, mas também dos jornalistas especializa dos que acompa-
nham as eruba ixa d a s visitantes.
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"ESTRELAS" DO BASKET-,BALL METROPOLITANO - Nas fotos acima aparecem quatro atletas que a partir do proximo dia 11 deverão intervir no 3.° Campeonato Porto Alegrense de

Basket-ball Feminino. Da esquerda para a direita, Luêi, do Piratas, Iara, do Internacional, Huguethç, do Piratas, e Edithe, capítã do conjunto treinail..o por José Domingues

..

.tambêm desta
apreço/]Jromete .um
dos mais sensacionais e Inter!!!!-
santes, Desde o inicio do ane os
•cinco dllubes _ (8.0gipa, .Un\ã.o,.
-Grêmío, Internacional e. Pira-
tas), vêm preparando as suas

com -o máximo
e, por este motivo, é de se acre-
ditar que. também quanto a téc-
nica o campeonato. metropolita-
no das- "estrelas" agradará ain-
da mais do que o dos anos ante-
riores. Jgu~lmente estamo! Jn-

peonato dos segundos quadros.
Outra atração para a -tempo-

rada será o pleito que elegerá a
Rainha do BasketbalI de 1956.
Por tal. certame. os clubes íns-
crUos desde já., estilo demons-
trando vivo jrí~resse.

formados de que
o Grêmio e a Sogipa aumenta-
ram conslder.avelmente o núme-
ro de. Integrantes das suas e-
quipes, tendo, mesmo; inscrito
--dois, quadros.' Assim, pela pri-
meira vez será disputado o cam-anos anteriores

I,
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CESTOBOL

Oe/iiJel'lJtões da F. fl.B.
~

Da secretaria da Federação Gaú-
ch., (;-3 Basquetebol recebemos em
dH"il de ontem a seguinte nota ofi-
crr-I: '

",";OTA OP!.CIAL N.o 15/16"
F cc. iuções de Diretoria em ses-

S" de 11 -de eetembro de 1~56:
t,) - Tomar conhecimento do te-

1: _.rama de 26-8-56, do E. C. Tuiut í,
cio cidade de Santo Angelo;

;') - Tomar conhecimento dos
ctrcios da Liga Leopoldense de ,Es-'
r .. fes Afléticos, datados de 21-8 e
~2·g..'::6; \

3) - Tomar conhecimento do
,,:ício, datado de 1.0 de setembro
do ano em C{HSO,do Colem F. C.,
da vizinha República Oriental do
Uruguai;

4) - Tomar conhecimento do te-

legrarna, de 23-8-56, do Irtj;< A.
Clube, .da cidade de Livramento;

5) - 1Iomar conhecimento dos
ofícios, de 31-8 e 3-9-56, da Liga
Santamariense de Basquete;
6) - Tomar conhecimento do of í-

,1aio u.o l007!56, da Confederação
Brasileira de Basquete;

'I) - Tomar conhecimento do ofi-
cio, de 8-9-56, <10 Grêmio Futebol
Pôrto Alegrense;

8) - Tomar conhecimento do ofí-
cio do sr. Luiz Augusto Bastian de
Carvalho, no qual pede e seu afas-
tamento do quadro de árbitros da
;F.G.B" por motivos de ordem par-
ticular;
'9) - SoIiictar à Liga Santarna-

riense de Basquete confirmação por
ofício de seu pedido para patroci-:

nar o Campeonato Estadual do cor-
rente ano, das categorias de adul-

_ tos, juvenis e infantís;
- 10) - Por unânimuiade, punir

com a pena de suspensão l'or 3Q
dias o sr. Francisco Ieda Neis, ár-
bitro desta Federação, a partir de
hoje, dia 13-8-56, ficando o mes-
mo inibido de controla. jogos du-
rante êsse período;

11) ~ Atendendo à solicitação
dos filiados, marcar para o dia ').7
<10 corrente o Torneio início do'
Campeonato Feminino Metropolita-
no e, para o dia 2 de outubro
p. v" o início do referido campeo-
nato".

11111.111•••111111.111111 •• ', .Ahilillilil.h.II.,4

CESTOBót, i
SANTA MARIA SERÁ, i

A SEDE DOS f
eeríemes estaduaiS' 1
Em sua ultírn 1 reunião or- ::::;:.

,1il1~.ria do, diretoria, a Fede_
raçao ~<;tucha de Basquete-
bol delíberoi. acçlner o pedi-
do da Liga .3antamal'iense de E
Basquete, designando a "ei-, ~

::::_

~:'dade ferrov.ária" para sede ;;
dos campeonatos estaduais de ~
adultos, juvenil € infantil, es- f
tando a época para a realiza. ª

::::~::

::_:ção dos mesmos ainda em ª
estudos e· que será ,divulga- ª
da oportunuinenta, ª

CI;RTAME CITADINO ~

:~:~_

~:_Deliberou aluna a "mater"
do cesto bol li-xar a data de
27 ~o corrente par a a reali-
zaçao do 'I'orneio "Inítlum
(10 campeonato '-'!n divisão te-

E minina, ficando ~. começo do

I
;; cert.ame propviamenta ditoª Para a noite do dia 2 de ou-
E tubro próximo vindouro.
,",11.ftlllll~II'I.tllll'llllIllllll'llfll.n,,"lllfull, ••rlllJ

6.&- FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 1956'

I - 10-fOLHA DA rARDI

BASKET

HojB na Ouadra da Sogipa
o Torneio Inicio' F

Na quadra da Sogipa, a Federa-
ção Gaúcb a de Basket-ball fará
realizar, hoje à noite o Torneio-
iní cl o du Campeonato Feminino de
Ba slce t-b a.Il. Em vista do grande
í n ter ease que ,se vem notando, é
de se prever uma grande assts-'
t enria, que .irá aplaudir as "estre-
las" que neste ano intervirão no
III Campeonato Me tr opofí ta no F'e-
m í n í n o,

O, programa para logo mais à

noi t.e será o segui-nte:
10 - A's 20 horas, desfile das

equipes; 20 '-' Entoação' do' Hino
Pát r ío ; 30 - Juramento atlético.
A seguir ter ão inicio os jogos,

na seguinte ordem:

União x Internacional.
Piratas x Grêmio,
Sogipa x Venc, do 10.
Ve n. do 2° x Vene. do

1"
2°
3"
4°

30.
_. Para co nt.r olarem os jogos aci--
ma" o direl,?r de oti('iais. da FJf,B.
todos os [u íaes e mesàrros da en-
tidade, -

jogo:
jogo:
jógo:
jogo:

•InlnO•



Navegantes São João. J. B. Cam., 3.0,- Eliette Zanardo do RennEir,
pos e Ubirajara Sampaio servirão \ cJ5,11metros.
de juizes, tanto na preliminar, co- 4~ - Carlinda Silva, do Grêmio,
mo na_principal, estando a mesa 4.64 metros.
a cargo do Clube Náutico Marci· 5.0 - Karãn Sueffert da Sog!pa,
iio Dias. c14,64metros.

COMPETIÇJl.O ATLtTICA' 6.0 - Roni Ruth Rees, da Sogipa,
Domingo, à tarde, será realizada ,37 metros.

a competição atlética para a elas- i) - Aprevar.aínda 05 resultados
se de íntantocjuvenís, tendo por das demais provas passan-
local a pista da Sogípa, ' ' do a ser a seguinte a con-
Para esta competição estão íns; tagem final:

crítos Grêmio,' Sogipa, Rennêr e MAS C ti L. I'N O I I
Internacional, que se farão presen- 1.0 _ Sogipa; cl116pontos. ,I
tes com todos os élementos que 2 I t ! 1 1134 toscilam entre 15 e 17 anos de ida. .0, - n ernac onai, c pon 08'13.0 - Grêmio, cl122pontos.
de, limite da classe de íntanto- 4,0 _ Renner, cl9 pontos,
juvenis. .'
Dos clubes que participarão; a F EM I N I NO:

Sogipa -ínscreveu o maior número 1.0 - Grêmio, cl99 pontos.
de atletas. Quarenta e seis sogi-, 2.0 - Sogipa, c[74 pontos.
panos, entre masculinos e ferníní., 3.0 - Internacional, c14(}pontos.
nos, estarão defendendo o pavi- 4.0 - Renner, cj35 pontos, !
lhão alví-negro na competição. O REUNIÃO NA FEDERAÇJl.O r
Grêmio, com 22 atletas, está em DE TEN 1$
.segundo lugar, seguidq do Inter- Esteve reunido anteontem a di.
nacional com 19 e do Renner com
apenas dois. retoria da Federação Rio Gran-

I NOTA OFICIAL DA F.A.R.G. densa de Tenis, tomando' as se-guinies deliberações: .
I Em sua última reunião, o C.T.A., 1.0) - 'Aprovar os boletins dos
da FARG,tomou as seguintes deli-, seguinte jogos de 2.0 Classe de
berações: Cavalheiros: Ass. Leopoldina .Tu·
a) - Desclassificar o atleta Clau., venil venceu Clube 'do Comércio

dio Marsíglía, do Internacio- "A" por 3x2; G. N. União venceu
nal, do 1.0 Iugar na prova Sogípa "A" por 4xl; Petrópole
de salto triplo, por ter ul- T. C, "B" venceu Clube do Co-

_Jr.apasSl!.doo_limite. dl\ .pro- méxiJ.io~' por -3-x'<ciRemierT. C.
v~s na Competiç~o ele,Se.- venceu Sogipa "B" por -:1xL2.0)
niors. -, Aprovar os boletins dos seguin·

b) - Em virtude da deselassífí., tes jogos de 2.0 .Classe de Damas:
, cacão acima, homologar 'co- Petr6pole T. C. venceu Ass. Leo-
mo resultado oficial-da pro· poldina Juvenil por lixO;3.0) -; ~ __ ~ __ ~, .-_~~~~_=.~~~~~-.~_~_~_
va A. salto tr).plo o. seguin· Prorrogar até o próximo dia, 1.0I~
te: ' de outubro 8S lnscriçõel para o

1.0 - Celso Santana do Interna_ Campeonato do Estado. 4.0) -
cíonal, c!13,47metro!.' Marcar 08 seguintes jogos pelo

2.0 - Paulo Oliveira da Silva, do. Campeonato Inter-Clubes: a) Sâ-
I . Grêmio, c113,32metros. bado, dia 29-9'56, às 14,00 horas
13.0- Piero Laghi, da Sogipa, cl - 2.0 Classe de Cavalheiros -.
f ' 13,04metros. Clube do Comércio "A" x G. N'j'
4.0 - Walter Bergmann, da SogI", Gaúcho: Sogipa "A" ;x:Petrópole

pa, c112,77metros. T. C. "A"; Petrópole T. C. "B"\
e.o - Athos Viana, do Renner, e] x Renner T. C.; b) - Sábado, dia

12,30metros. 29·9-56,às 14,00horas - 2.a Clas;
6.0 - Karl Kopittke do Grêmio, se de Damas:' T. C. Moinhos de

F c112,07metros. Vento x Ass. Leopoldina Juvenil;

Ic) - Desclassificar o atleta Lin- e) - Domingo,' dia 30·9-56, 14,00
coln Nardim, do Internacío- horas - 2.a Classe de Cavalheíros:
nal, do 5,'0 Iugar na prova Clube do Comércio "A" x Sogipa
de 400 metros cjbarreíraa, "A"; Petropole T. C. "A" x G. N.
por ter Ultr!lp~ssadoo ~imi. Gaúcho; d) - Domingo, dia 30':9- I
te na competição de Semors. ,56, 14,00 horas - 2.a Classe de'

,do) - Em virtude da desclassíft- Damas: T. C. Moinhos de Vento
eação acima, homologar eo- x Petrópole T. C.; Sogípa x Ass.

, mo resultado oficial da pro- Leopoldína Juvenil' 5.0) - Decla-

\

VI de 400metros elbarreíras rar o T. C. Molnhos de Vento. ill-
o seguinte:' '. .curso no art. 43.0 do Capitulo

1.0 - Erwino $tobaus, daSogipa, IV, do Regimento Interno da 'F.
cj56,4segundos, , R. G. T., pOYnão ter entregue'

2.0 - Guenther Stobaus da So. o boletim do jogo realizado em
gtpa, c157,Ssegund~s. , suas quadras no dia 22 do.corren.)

\

3.0 - Américo Dunker, da Sogi. te, devendo recolher à Federação
pa, 59,7 segundos, ' a multa d~ Cr$ 100,00.. ;

4.0 - Gert Zimmermann, do Gr/!- REUNIU-SE O T,.J.D. DA F.G.S.:
mio, c160.5segundos. Voltou .novamerree a funcionar

r 5.0 -:- Ramon Fleytas, do Grêmio, (,l TJD da F~deração Gaúcha de
, c163,5sagundôs. Basquete, Il ÍlliR de serem resolví-

I
'e) - .Advertir, por ofício, ao atle- dos 'Osprocessos que f,oram enca-

• ta do E. C. Internacional, minhados para êsse órgão:
Claudio Marsiglia. O TJD tomou as seguinte deU-

f) -- Desclassificar do 4.0 lugal' berações: ' '
. na prova de salto em dís- Suspender o cestinha Aloisio,

tãncià a atleta do Renner, do União, por 10 jogOSoficiais,-em
Lourdss Wallzak,por till' W· virtude dê haver agredido o ár-

_~~.ada-.o....li.mile de....m:o. .bítno de uma-peleja. Suspender QS

·V!lS na Competição de Se- iogadores Roni e Lamp de Ullião,
'. niors. por cinco' e três jogoS' respectí-

g) ..•.•.Em virtude da desclassiã , vamente, em virtude de ~aveJ;em
caçâo acima, homologar co- dirigido ofensas ao árbitro. Absol.,

# mo resultado oficial da pro- ver por unanímídada o técnico
va -de salto em distância :te· do União, Waldyr Echardt.Adver·

, mínino o seguinte: til' por escrito os cestinhas Gol-
1.0 - Bri$itte Gorini, da So~ipa, tacaz do Cruzeiro e Hammel do I

cf5,32metros. Plorâda, ambos da categoria de
2.0 - Iris dos Santoá, do Grêmio, juvenis, por haverem praticado

c[5,21metros. jogo violento. _. :~--~~ ~--"'---

[ESPORTE AMADOR ,

IHOJE. O· TORNEIO. INICIO
~DE,B'ASQUETE FEMININ'O·

Hoje à noite, na quadra astal... ~IUIlIII11t~IUIIUlUlIIIII1Ullunl" .•:UlIIIIUflUUtIlIJlI.fI"~IUIIIU11111111,ullll ••1n1UllllltlunJullulJIIlUllIIlJu'"=j

tada ~a Sogípa, será efetuado ~ ª Nâ quadra da Sogipa os jogos - Jogos pela Divisão §
'I'ornaio Início de Basquete Feml- ã de Acesso da FGB - Competição atlética- Nota !
n:no.," :

Particíparão . da abertura do ~ -oficial da·FARG~-Reuniu·se a Federação de Tems §
campeonato oficial d~ ~9§6t as. re- ~1f1"1II"IhUlU""'U"'1I1 _ Punições no TJD da FGB UlflllmUIJUnIlUmUflU'Z
presentações do Grêmio, Sogípa;
Internacional; Piratas e União, a~
Iinhando com as suas fôrças má-
'}cimas.

O início dos jogos será marcado
para às 20 horas; obedecendo e
Torneio ao seguinte-carrié:
1,0 jôgo: União x Internacional.
2.0 jõgo: Piratas x Grêmio;
3.0 lôgo: ~ogipa x Vencedor do

primeiro encontro;
4.0, jôgo: Vencedor do segundo

x vencedor do terceiro.
.Não está ainda marcado o inicio

dos jogos ofi'ciais pelo campeona-
to, mas é possível que ainda na
.próxima semana êles tenham íní-
-cío, '

C!;:R1'AME DA DIVISJl.O, DE .
. ACESSO

O Campeonato de Basquete pela
Divisão de Acesso terá prossegui-
mento .hoje à noite com um en-
contro. ' ,
NavegantelÍ São João e Israelita

serão os c:ontendores da peleja,
que será descfobradana quadra do



Inaulura-se hoje a teolflorada
oficial de cestoboJfeminino

Dando cumprimento ao seu ca-
lendário oficial para a corrente
temporada, o Dep. Técnico da,'
Federação Gaúcha de Basque-j
tebol programou para a noite!
der hoje a efetivação do tradicio-'
na Torneio "Initium" do cam-j
peonato metropolitano do naí-.
pe feminino, que contará com a:
participação 'das cinco equipes
Inscritas, ou seja as mesmas que'
ano passado: Sogipa, G. N.
tomaram' parte no certame do
União" Grêmio Pôrto Alegrense, i
E. C. Intrenacional e E. C. Pi-"
ratas,
O torneio de abertura será te-»

vado a efeito na magnífica qua-
dra asfaltada da Sogipa, à avo
Alberto Bins, estando o primei-
ro jogo prevista para' às 20,30
horas, com 15' de tolerância.
Antes da realização do primei-

ro embate, será desdobrada a
cerirnonia de praxa (desfile das
atletas concorrentes, cantico do
Hino Nacional e juramento do
atleta, a ser proferido pela con-
sagrada campeã gaúcha Margot :
Martha Ritter). O inicio da noi-
tada dar-se-á às 20 boras.
.0 carné, elaborado por sorteio,

ficou aSSIm distribuído: 1.0 jo-
go - G. N. União x E. C. In-

ternacíonal: 2.01 jogo - E. C.
Piratas x Grêmio Pôrto Alegren-
se; 3.0 jogo - Sogipa x venc,
do 1.0 jogo; 4.0 jogo (final) venc,
do 2.0 jogo x venc. do 3.0 jo-
go. As partidas serão jogadas em
20 minutos, com mudança de la-
do aos 10 minutos. Em caso de
empate, serão adjudicados três
lances-livres a cada equipe, em
tantas séries quantas forem ne-
cessárias, até apurar-se um ven-
cedor.
As autoridades para o contrôle

do "initium" de davisão femi-
nina serão fomecidas pelo Dep,
de Oficiais da FGB (árbitros a
mesários).

EQUIPE~ P1WVA VEIS
s cinco equipes, que vem sen-

do submetidas pelos seus res-
pectivos treinadores a intensos
treinamentos desde bá muito,
acham-se convenientemente prepa-
radas pera a Rarada in:tugural
desta noite. As 'estrelas" de nos-
so basquete encontram-se gran-
demente animadas e esperam
brindar ao grande público que
por certo afulirá logo mais ao
reduto sogipano comum belo eS_j
petáculo de graça e técnica. Se-
gundo apuramos, os quintetos de
cada agremiação participantes

'"5.a - FElRA, 27 ·DE SETEMBRO DE 1938

iniciarão as contendas com as se-
guintes formações prováveis: .
SOGIP A - Magda, Margot,
Beatri~ Ilza e Gesha.
UNIAO - Diva, Carmen, Ye-

da, Rose Mary e Diná.
GREMIO - Gi1ka, Vanda, Ivo-

ne, Adélia e IoIanda.
INTERN'ACIONAL - Ivete,

Georgina, Erezãda, Iara e Ivo-
IJe.
PIRATAS - Idíthe, R:osa, Hu-

goette, Marlene e Luci.

o plantel feminino de bola
ao cesto da' SOGII' A, bri-
lhante campeão da tempora-
da passada, nos certames. ci-
tadino e estadual. Esta noi-
te, abrindo a temporada ofi-
cial, lutarão as jovens 'de.
fensoras da veterana agre-
miação alvi-negra pela eon-
quista do título de C31llP,eãs
do Torneio «Inítíum». Nó
clichê, ,.êm-se em pé, a par-
tir da esquerda: Cloé, Tere-
zinba, Gesha, Suse, Esther
'C EJisabeth;agachadas, na
mesma ordem: Ilza, Gisela,
Magda, Beatriz e Margot,

DIÁRIO DE NOTICIAS

"
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t attva dos presentes, di.gladiaram
a sec u íp es "azut~" do Gre ml o e
do (;nifio. O pri me í ro remno, re-
'n hidament e d ispu tado, find-ou
empatado em 4-..:4. '.'\0 se g u n do
p e rf o do. o G. ~. t t n iã o livrou

.va n ta g em s ô hre t"l a n tac on ls tn,
tríu nf'a n ô o por 2'lxlJ e assim se
aa gra ndo campeão do In it lum d ••
hasVet-ball feminirlO. A renda da
n o í t a.da foi oe Cr$ 2.240,00.

NOTICIAS DE ULTIMA HORA /

União -\campeão do "Initium" :
feminino de basketbaf

Na qnadra da sosi pa, pera n t.e
11m pú b l ice n n mer o so, f'frtuou-se
o nte m à nolt •• o Torneio lnitium
do camut'Ollnto !?em·ülillo de Bas-
]\f·t-baIC co m p a r er-e n do à ca nc ha
-os quadros rE'pJ'~'~Ent?ltjvos do G.
N. fTni:\o, I';. ('. Lnt er naei-ona l,
nl'f>lujl) Pô rl o Al egre nse, rira ias
e Sogipn.

l u í ciu lm e n t e. b a t era m - se os
"f lv e s" do tt n í ão e ô o In te rn a.e í o-
n a l . A ví tória pendeu para a s
n10'ê.lS 00 clube náutico 130,., 12x7,
No primeiro te m po já \~neiam as
"ceJesteR" uo f Sx4.

l';nl s eg u ida, cotejaram os qua-
dros do G"rp111Ío e do Pf ra ta s. Yi-
tó ria da.s t r icoIores do r:stA(lio
Ol t m p íco por 12",. O p rf ru e ir o
te muo findou corn a vi t ória par-
e ia l do Cr?mio }JOl' fix4.

No te'l'ceil'o m a t ch, o t em p o re-
gulament a r- terminou com o es-
cor? marca n do 11m e mpa te de 8
x entre as equipes do l'nião ••
da. Soglpa. Para decidir a pa rt í-

da roram n ec e suá rí a-s quatro sé-
rirs de tiros lí vres, a o ca ho das
quaí._ o Un lã o triunfou p or r ss r s . I

l<...•In a lrn e n t e, para decidi'!' o tI-
t u lo em jogo. sob intensa e xp ec-

Na foto, um flagrante do prêlio disputado ontem ~ noite entre as equi-
pes do Grêmio e do Piratas, pelo Torneio Início do Campeonato Femi-
nino de Basketball. ~ste prélio foi vencido pelo "five" tricolor que se
elassíficou para disputar a decisiva com o Náutico União, vencedor da

primeira jlisP.uta feminina ofiç.ialda temporada da FGB

ESPORTES AMADORISTAS

Certame de basket feminino

o TOJlNEIO DE BASKET
FElIIJNINO

Foi um espetaculo Imponente o I,·--~~~~~~~~~~
.1

grande desfile efetuado ontem 'pe-·
Jos quadros femininos d•• basket-
b~ll, na quadra Rsfalt!tda da Ave-
nida Albe,::to Bins, participando do
torneio initiun organizado pela F'e-
<;leração Gaucha de Ba sk etball. Os
Jogos desenvolv ••ram-se animados e
perante um publico dos mais nu-
mel:o:"os, sendo êstes os resultados
verlfJ~ados nas partidas a t ••mpo
reduzido para a apuração da equi-
p •• vitoriosa:
1: o JOgo - União venc eu Inter-

nactonat, por 12x7 (8x4);
2. o J õgo - Grêmio venceu Pi-

ratas, por 12x4 (5x4);

S. o Jôgo - União e Sogipa em-
pataram em 8 tentos. O desempate
foi procedido em arremessos ao ar-
cor sendo necessàrio três séries pa-
ra decidir .0 confronto, tendo venci-
do o Naut í co Urríão.; por 15x13.

O jogo final f.oi entre as equipes
do Nautico e do Grêmio. No final
do prim efr-o tempo houve empate
num tentG, tendo na segunda fase
o "five/' capitaneado pela "estrela"
Diva Santiago levado a melhor--por
21xl1 tentos.

Pelo certame feminino de basket,
o Grêmio venceu, ontem, o União
por 56x19. Noutro jogo da noite. a'
Soglpa derrotou o Internacional por
69x51. ~ 1j...tk~ l~_

/

Desta forma, o quadro do Nautl-
00 União, vencedor do ultimo tor-
neio dos Jogos Abertos Femininos

, triunfou na primeira cornpe tlção dá
temporada:. "-

JOGOS PARA HOJE

Continuará hoje o campeonato ci-
tadino a•• basketbalJ, devendo na
quadra do Estadio Olfmp!co ser ••_
fetuado um dos jogos decisivos do
segundo turno, tendo por concur-
rentes os quadros do Ná.utico Unl-
Ao e do Grêmio Pôrto Al••grense ,
Na quadra da Sogipa será ta mbem
realizado outro jogo importante

I entre as ••quipes do Internaoional
e d~ elube anfltrtão;
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ESPORTE AMADOR
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:: O Torneio Iníéio teve uma movimentação atraente §. ª - Competições mareadas para- amanhã ª
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A FGB realizo€!, anteontem, o i '
Torneio Início de Basquete Fe·
minino, na quadra da Sogipa.
Os jogos foram todos muito dis ,
putados, aparecendo no final o
quinteto do União como o cam-
"peão, As unionistas desenvolve.
ram atuações regulares, supf an-
tando a 80glpa e o Grêmio,
duas da. mais categol'izadas aqui-
peso
Antes doa jogos foI efetuado

o de.sfile dos -participantes, sen- t

do a",6s hasteado o p.avilhão na- I
oional.

Os jogOS tiveram ·os legul-ntesl
resultadoS!

1.0 j6901 O União venceu ao
Intérnacional pela contagem de j
12 a 7,

2.0 jôgol O Grêmio venceu o
Piratas por 12 a 4 - 3.0 jôgo;
.A. -Sogipa, campeã de 1955, foi
derrotada pelo União, após ter
Se registrado o empate -no tem. 1
1'0 regulamentar, em 8 pontos.
Nos lances livres as unionistas I
venceram' por um lance: - 4.0
jôgo: O União, em brilhante
exibição, sobrepujou o Grêmio
por 21 a 11, laureando·.e cam-
peão. ,'A~·.·.~.·.·__··-_A

29 ..,..SETEMBRO - 1956'

COM MERECIMENTO' E B"RILHO

União sagrou-se- campeão do
yinitium de basket feminino
AS ESTRELAS TRICOLORES COLOC'ARAM-

SE NO SEGUNDO posto.
Segundo foi amplamente noticiado. realizou-se qulnta-fetra, na

-quadra da Sogipa, perante grande público, o 'I'or'neio Iníció do Cam-
peonato Feminino de Basketball. Sob os acordes de uma marcha
executada por uma banda da Brigada, desfilaram inicialmente as cín-
eo equipes pa.rticipantes.' Logo a seguir, foi entoado o Hino Pátrfe
e feito o jurametno atlético, .sob a orientação de Idithe Fedrizzi, após
o que tiveram lugar -os jogos~ na ordem que segue:

1 - União 12 x Internacional 7 (primeiro tempo 8x4). Atuaram e
marcaram: União - Diva (5), Ieda (2), Carmen, Bose (2) e Zolma
(3) .' Internacional - Ivete (5), Erezilda, Georgína (2), Patrecínía e
Jara e Ni1za." .

2.0 jogo - Gremio 11 x Píratasd (primeiro tempo: 5x4). Atuaram
e marcaram: Gremio: Gilca (5), Iolanda (3), Shtrley, Vanda (3) e
Adelia. Piratas: Idithe (2), Rosa, Híguette, Luci, Gíslene, ~rlene
(2) .

3.0 jogo - União 15 x Sogipa 13 (primeiro tempo 4 a 3). Atua-
ram e marca-am: União - Diva (1)), Ieda (3), Carmen (1), Rose
e ZoIma.

Sogipa - Magda (6), Noemi (3). Gesha, Beatriz, lisa e Margot (4)
4.0 jogo - União 21.x Gremio 11 (primeiro tempo t a 4), Atua-

ram e marcaram: 'União - Diva (1.3), Ieda (7), Carmen, Rose (1), Zol-
ma e Ana. Gremio - Gilca ,(3),.Iolanda, Shirley (4), Vanda (4),
Adelia e Ivone _ .

Desta forma, merecidamente e com<, muito brilho a valorosa equi-
pe do União sagrou-se campeã do torneio inaugural do campeenato
que terá inicio na proxíma terça-feira. Embora o team alvl-azut não
.tivesse apresentado um padrão de jogo perfeito foi o que mais agra-
dou quanto aos arremessos à cesta, onde, sem dúvida alguma, mais uma
vez despontou sobre modo a excelente Diva Santiago, que foi a ces-
tinha do torneio, com 25 pontos, seguida pela sua companheira de
equipe, Ieda, com 12 pontos. . . .

O . vice título ficou em poder do Gremio. O iellim tricolor não
agradou totalmente mas impressionou favoravelmente quanto ao con-
junto e quando à velocidade com que s,e movimentaram suas atletas.
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Olebre-s., e,tee Inlno
INTERNACIONAL X PIRATAS E GREMIO X SOGIPA ESTREARÃO NA PRIMEIRA RODADA, NOS EUCALIPTOS

r

-,

·1,,.,·;~
~
;·,

SHIRLEY, a eficíente "estrela"
tricolor, gue iniciou a pratica 40
basket no ano passado, despontou
como uma das melhores durante o.
recente :I'orneiolnicio. Hoje à noi-
te, mais uma vez, deverá integrar
sua equipe, para dar combate ao

forte team da Sogipa
.#~.~ .•• ."."'.,
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B A S K'E T
• Hoje Rodada Inaugurala

Do Campeonato Feminino
a tua COJU conjunto e razoavel tec ...
nica, co ns t.i t u+nd ovs e, por .tc mo-
tivo, U1l1 ad versa rio de categoria
pa ra qualquer dos participantes do
ca rn pec n a t o.

Ambos os jOg'~3 desdobrar-se-ão
ns quadra asfaltada de> Interna-
cional} no Me nl no De uc. O prímet-
. O' p re lio venl seu inicio previsto
para às 20 hora sem tolerancia
dev •..nd o o' s egu ndo embate prin-
cipiar 15 .n í nu t o s após o t e rm i-
no do 1)rinleiro.

Para c on t.r vlarern os dois jogo's
a.ci ma ref'e rid as, o Ciretor de ofi-
ciais da 1". G. B. escalou os ar-
,·tro. Jaime Soli~o e. Adalberto
Rocenfeld. "orno cro nomet.r-l st a e
delegado tu -Ioua rá o SI' David
Flor. O a po nt.ad or será indicado
pelo Lnt e rna cí on a.l.

Interna eional
Tamhem hoje

x
,a
Piratas e Gremio. x Sogipa, os jogos programados -
noite, Màrcilio x GaúcHo, pela Divisão de. Ascenso

r:

Soh os a.usptcí oa da F'ederação
GauclJa de Ba s kr t ·ball, terá in í-

ci o hoje :\ uoi t e O lU Camp eo-
n a t o Feminino. Grande ~ a expec-
t.a t iva em orno ~ dos jog os inau-
g ,."i~ do 'ef er id o ce. ame. E real-
m en te. os íoros de abertura me-
re cem Sél' . ssf st i os por um gran ..
dt' pu hl ico.

No primeiro jogO da noitada,
(pfrontal'··~e-'1O os quadros do Tn-
t e rnar-Jo na l e do Piratas Tomando
r ."J" hase : a llerforlnance dos dois
re rr-r-ídns t ea.rru., PI{)!' ocasiã.o do Tor-
nr-Jo Inicio, pode-se prever um ern-
bate ha s t a n t e disputado e eq uí Ii-
Ivra d . Nã o há favorito. Tanto um
corno outro tem chances para vne-
cer, residindo nisto o motivo pr í n-
cí na I pa ra um espetaculo atraen-
te.

Não menos impurtante é o ou-
t ro ·jOgO da rodada, quando dis-
pularão os •eams do Gremio e da
Sogí pa. O onf u.cto sogipano, carn-
peão (1a,.temporada passada, não foi
m u! to 1'e11'7. lIO lnitium. mas, de-
s e.la ndo reabili tar-se e ainda aI-
"~e.ianclo a con qu í st a do bí campeo-
n a to, desdobr'll'-se-á, não há d uvt-

,d~l" par-a vencer o respeitavel qua-
d1"o do E~tadio Olímpico Tambem
desta r"ita 'lãó 1 • favorito .. O qua-
dre> t r-lco lor-, sm bor-a não conte
com destaco dos valores individuais,

'r--~~~~~--~----,
B A S K E.T'

Ontem à noite, na quadra do In-
ternacional, foi disputada a pri-
meira rodada do-Campeonato Fe-
mínino tde Basket-ball, com a rea-
lização de duas partidas.

Inicialmente, bateram-se osqua-
dros do Internacional e do Piratas,
vencendo o primeiro por 33 a 16. A

, "cestinha" da partida' foi a "es-i trela." Patrocínia, do quadro ven-

1
ceder, com 10 pontos.

Completando a noitada .. jogaram
os conjuntos da Sogipa e do Gre-I mio. A vitoria pendeu aCl.~eam so-

I gípano por 58 a 23. Noemí, da 80-
gípa, foi a "cestinha", com 29 pon-

I tos.1 - Na quadra do Marcilio Dias
foi disputada mais uma etapa do
Campeonato Citadino de Basket-
ball da 2.a Divisão. Jogaram os
quadros dQ.Mareilio Dias e do Gau-
eho. Em ambos os quadros tríun-
fou o MaI'cilío Dias, pelos seguin-
tes resultados: 2.0 quadros: 3'px27:
·-.o.quadros, 43xl6.

NOTA DO DRPARTAMENTO DE
OFICIAIS.

Do departamento de oficiais da
F. G. B., rec eb e-mos a seguinte no-
ta oficial:

"Par.a· conhecimento dos interes-
sados, transcrevemos o seguinte:

(;unSf>lllo ~al'iollHI de DeslHH·tos _
Dellbernc;âo: 3-;')U .:.- Purte rr: Cn-'
,Jitulo \'11: Ous PClInllchtdE's; Art.
141: N. lIT - A Pennl'hluile hn_
llos1n ü'aduz os S(~Jl:ni1l1'!N ••feitos:
Tl I - A de suspensão por prazo,
enquanto não cumprida, priva o
punido: a) de todo e qualquer di- •
reito conferido p or estatuto, re-
gulamento ou Lei d es po r t í va ; b)
de intervir, por quàlquer forma.
em comp et ícõ es : c) de ter acesso
em praça· de desportos, sedes e
dependJ>llcias de entidades; d) de
exercer qualquer cargo de dire-
ção 011 t u ncãn na Iust í ca ou em'l
entid·ade deap or t iva . 1

C"l.itllh. IX: A,·t. 180 - Admitir a I
seu ser vlço a qualquer titulo.
qU6-1n estiver eliminado ou em
cu mpr lm en to de pena. P'en a : Ex-I
cl u sã o do admitido e multa de Cr$
2.000,00. . I

____ ~I

Com a 12a rodada, prosseguirá
.io íe à noite o campe o na.to da Se-
gunda Divisão, Jogan" o Ma.rc ili o
Dias x G. N. Ga UCllO. Est. ma tch
e rtá d es pe r ta n do vivo interesse, já
que o lrd er " um dos vice-líde-
res. o Ga.ucho, estarào frente à
, ente para ut.a r crn pele vitoria.
O Ma -í tí o, co m o " Iider invicto,
lutará para. ma n t er- sua bonrosa
posição, . sendo u e o Ga.uch o de------·-------
verá ernp re ga r=se para recuperar o
terreno per-d i -Io "20n1 a derrota r-e- .

t n te ante o t ea.m .do Pira.tas. t
-Se rv í rá -oruo local da d í sp ut a a

I quadra do 'vlaroilio Dias, à Av"
Praia de Belas, devendo o jogo en-I tre os segundos quadros começar
I às 20 horas. .

Para controlar os jogos acima
, rarn des í g nados os arbl trc Luir
Antunes e João B. Campos. Como

I.crvnorn e trls ta e delegado fW1Cio-
I nará Jorge Uasa.n, devendo o a po n-

"

tador ser designado pelo Pirata". I
POSIÇõES NO 1:\'l<'AN'l'IL

Dep o í s dos jogos de sa ba do, pelo
Campeonato Infantil de Ba.sk et b a l l,
verifica-se a seguinte classificação
dos concorrentes: .

CHAYE A
. - I

Vlt. Der. i
: .: .: ::::::::: :: ~ ~ ,.~~~:~>:~I I

vu, Der.,

Ln ter nacto na] . ••..•••.• 2 O I
Pe tro po le . .....•...••... i 1 I
F'l o r lda . ....•..••••... O 1
Cruzeiro . ..,........... O J ,

_"__ I

So.g ip a
Or erm o .
União
Renuer



Name of Player
Nome do atleta

'~o~~ia~~~E
Numero
o atleta

Second Half Time Extra Period
Segundo Meio Temp~_ Período Extra

Score IFoUls Score Fouls
Contagem Faltas Conta em Faltas

Total
Score

Contagem
final

.....................CAMPEON ATO ~ ..;.;J.(l//: ..f..i/.9- .

PARTIDA DE BASKETBALL

-----..- S1:.tC.J. ../.:tlÃM·:·~QÜIPE ~ = .t;;..•~.!:~.!.._ Lv··..··../..TE1;i·éQUü~'iii··..· .

C. B. n.

Match N.·
Partida N.·

Date
Data

........ji.//..t(..., ..tA .
"". I........;)...•....,..O."~ !..•...... , J ..•• ~ •..•..••••

':l ~.. . "
Referee V- 7..lMf1; ~\..:<:'!: .•• ~.L.~ : .
. Juiz Entidade

" " ~)
Umpire ,'7...(.,.I;/~...•.••_:t.?;~/.."--....lii: ...S;..., ....:.~.~~ I
Fiscal Entidade

Time
Hora

Team - (Quadro) ............•).~~.!.I..'.1. ..J?Ii .
Second Half Time Extra Period Total

Segundo Meio Temp~_ Período Ex~ Score
Score IFouls Score IFouls Contagem

Contag!..m Faltas CQ.~g~~ final

.J.1.~:.~.Cb1·s..~·Q,.;·v~· I·..·;I.j..1. ·k·-~,.;..·.:t{.·"";,; ~ .. ,,: .•.. ~ ••:::.c )41 , 1=1 ·1..· : .

j;:i~:;~~ti~~':=~15-~~~=~~..> ~~.: ~~=r:=:.~.~;~;:..". =~~::.
f:~~~~~~Jt~~~,~:;;'~==;:-:;~;=::";-,>~..;.::::'~ .•··.L~·: ~..•..................

Number
of player E
Número
do atleta

First ilaiTTime
Primeiro Meio Temp~_

Score IFouls
Contagem Faltas

Time out L" ;Tempos d;bit;J;;-~ ··_· · ··.._···_·_--~

Name of Player
Nome do atleta

.............................................................................· ····..··1..· · · · · ·1·····..·····~ ····· I ~; ~r .

.~~~~fcoÇ',:' " ' .J.y f:.l:!!Itt;~ I J•................. .1 1 " 1 1 1- 1 .
Running ore _1i12l.:JI!I/I!IJI ~I JI~I11~I~I~~I~lll~~~~~~5ji]271l!291~311l1~~J35~3 713jof!l9141!'4111t'31~14514.7148fUr 50
Curso da contagem .rn~~415j156f!'l-l'i81!91601"fll16216316416516616716816917017117217317417517617717817918°18118218318418518618718818919°1911921931941951961971981991100

First Half Time
Primeiro Meio Temp~_

Score IFouls
Contagem F_altas

Time out ......i.I.._.s: •.....•.•.•.•.........•...•.••.•.•.•...•...•.•.•.......••......•
Tempos debitadosTeam - (Quadro) L: ..~ ,:.".;,~} !.;;.,P...::;. .

'1...........r .
, ~::__ .

...................... ~ .

Scorekeeper
Apontador
Timekeeper
Cronometrista

Referee
Juiz
Umpire
Fiscal

Captain
Capitão
Captain
Capitão

Standard Marking:
Convenção

E player enter game for first time D player disqualifield O free throw , two points
atletas que entram na partida pela L" vez atleta desqualificado lance livre, dois pontos

X goal from fleld O free throw, missed O free throw, one point
cesta de campo lance livre perdido lance livre, um ponto T technical foul

PI Pz ........ personal foul, two throws PI P2 ...... personal foul, one throw falta técnica ~/falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance
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SENSIVEL PROGRESSO NO
BASKEl FE~1ININO

Escreve Alherfo MA!TIS

, S.B FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 195&

- ..

PROSSB(}UB HOJE O C1BfAMB
•• ~ I, J ".. ~. • ~ , • , , ••

DI.BASQDEIEBOl FIM/NINO:
Dois iogos' 'é'n,"locais ,distintos: União x 'In'ternacionál, nâ. can-
cha da :rutt .Quintino Bocaiuya, e .Grêmio x·Pii'(dàs, na quadra'

, t , , '

, do Es~~~~:~H~pko, ambos com início às 20,30: horas '

Há (JI.1Nn <liga .nue o J,,,"l,et· I 'ota]i(l:J<le tla~ integrantes dos
batt f';-'1"lIi"lJillO 1I;l\() pr')gT\.:diu .... i qua d r-o s ..d l s pu l a ní e s, ne rn sa b la m
Nó:'), (ltle tlV*"'.O'liIK a f.:a(.i:-,:úu:i\O de! !Jiear a l;y1a .. Co n s t a n temcu te, os
8l:1~isUl' a tuôo s os jHi-U):-3 do p ri- jUi'l,H:-. 8(\ vira m O!H'jg':litOi" a para-
ruet ro c-ert a m e, re.allz ad o no anel li;l,al' () jôgCl -em virtude de ca rul-
p3 ...•:-:;.trlO, e ta mhóm os e nr-o n t ro e nlru dn s o u ('()ndllc:Fin d e hola. lfo-
j.:.~ eff'tuHdl'.s TI(t atual, somo s do .i*"', isto I:-l;I."'t:de re.la t lvsme nt e ])OU-
o nl u Iã o co n t r-ú ria • Ar- r e d i í a.mo s (·tis ve:l.':"~. A ('e~t;1. (h; ba nd eja,

que. (J p rog re s- » f m a i s a c e n t ua- nos jog'o~ do ano pa s sad o , d ltlcl l-
do (l~. fJ1I8 11l1.1it0!,; SUpÕ6111. nli-nle era m e o n cl ui d a x co rn SlI-

Allie~ de mní s nada, uu s t a qli~ ce s so . H.)jE·, ro uí t a s ,A.t16las fazem
13& (>lunparen1 ()~ P:~""'ores dos p rl- fIos1n tipü de Cf'~·t:l ('0111 muito mais
nHyil'h~ jl~gf)~ Ie m in in os real ixn d os fa cil ld ad e e perff'-i(:ào. Pa ra t an-
nu a n o pa ssn.d o , quando o nlarCH' t o, f a z etuo s 1f111])1' •..11' o s 'nomes de
dor l'Ju~gava a 10 po n to s apro x irn a .. ape n a s a lg u ma s d a s aTe t a s, que
d3ml::Hltr-, ('0111 o~.da atualidade. vem se dH}jC';IJJdo :1..~st~ espo r t e :
As:-;itn,' p o r- 0Xp,ml)ln, nos dois ultí - Mu g da, Ma rg-o t €'- Ge~"ha da í::)ogi-
mo s júg'os re a l lza dos, ve ri r lr-a ra m- pa : Di v a, í ed a f! Ca im en do U-
ae ()'j He-g'uinles escores:' 38 a ]!1 nlã o ; Iolanda e -::-,y(If'l11l do Gr~l11io;
(j'lg', ~oldlia x C,'ê'mio) e 37 a 27 Tdithe e Ma rl.en e do Pirata" E> a l n-

(Jogo Un iã o x Pí ra ta s .') Verdade da Oeol'gina, Lvet e, í v one e li:'re-zil~
ê que não é po ss ive l cô mpa ra r o ilH. elo Tn ternací o n •.i l ,
nos-» báf-:ketha.ll f em ini no com O F:stan)oS mesmo convencido s de
de ('(,>T!tro~ onde. este. setor ea- \.1 li e, se o s co m po ne n ts-s d o x (J1.1:'l"

portt vo vern-s e d esenvolv endo h á : d ro s f em lntnos cout l nua rem a .se
'va r-io s a uos, em r-a n ch a s co beuta s II d ed lea r ao b a sk et bs Il co m u €'n-
ft com a ss is t õ nr-i a t~cnjc:L prová tusl asrn o f\- a dediC'Rção, como o

• ve!l\d"'"!I~'C n-u ls a ml mo rad a • i I ê rn feio até o presente, co nra n-
- : do a in d a _('01110 o apõio m o ru l e tf>c-

J~H{l.lI11Pllt(:>.. qu em est á acost u- 11tiro dOR res p éct ivo s clubes, ))1'1n.•
ma-to 3: apl'AeLll' jogos 111af5c111iIlO~j ,ciP •..aIm en+s dos d ir et ores res p o u-
na t m-al men t e deve estra nh a.r d í s- I sá v.eis ; e se con+a vm os ('0111 q ua-
pu t a s dOd t ea m s femininos. Não, d ra s r-ob erta a, o n os so baskAt fe ..
ae porte, porem. e sp er-x r ao sexo ,I m ehí no pro je ta r=sevá no cená ...
t!'át!,'lI o que ob r iga to ti à rn en t e se rio e s p o l' t i v o do ]'~sl"do to
e::,.;rWd"a do!'! a l l et a s m a scul í no s • !do Pa ts • Será isto rn a is uma co n-

(.~ue.m asstst tu ao s p ri meiro s .10-1 q u tst a do mundo esporti vo (10
&',(1,<';' dy p ri m ei r-o ca mpeo na t o Ori-. nosso F.gtad(). pa ra sHti

j
sfat.;:1'o de

ctat, deve eSl~l' lembrado de que a, rodos os v erd a deíro s esport.ístas ,

;,
•
~•~
l
1
~
~
~

~
~,

Dando sequonoia. "0' eampeona- Ias» un ionístas, comandadas
to metropolttano 1e bola ao ces-, com masatría pela eficiente
to da Divisão r<;lln)t,~l1'1••P. p~p~ «cestinha" Diva ."lantiago, con-.
'I'écníco da F. G. 13. programou tam com o favorttísmo da cáte-
para esta noité b\~is \I!hlt' 'j'or-' • dra e ainda contam com a van-
nada, composta d'e' duas pelejas tagern de atuarem Em seus do-
a ge)'em desdobradas em locais mlnios, apesar de SE- reconhecer
distintos; ao contrarjo, .da., etapa .• ,.a equipe colorada bastante vo,
inaugura! de .terça-reíra, que foi Iuntariosa. ,Equipe$ prováveis:
ar,flutinada numn cancha, ,G, ;N. União - Diva, Carmen,
'--:,Na quad râ. cihh'nt'ádáda ru, 'Yeda, Rpse M:"ry e Zolma. E.

li. Qutl'ltino Bócaiu+a, nos lIOCOi- C. Inte'rnacional - Georgina, I.
nhos de Vento, 'O, ,.'five» 'anHa'do, vete, Erezi1da, Pat.r oclnia c la-
do Grêmio Náutico, União D€CC- ra. .
];I(H'áa visita do elenco rubi-o do ,~ Na cancha asfaltada do Es-
E, C. Irrternaciopa]. • 4'1 ~cstre_ tádio Olímpico, _ à .av, CarIos

Barbosa, prel íarão os quintetos
DOGrêmlo Põrto Aiegrense e do
E, a. Piratas. Ambos os qua-
dros vêm' 4e revezes em seus
compromtssós o e et;'êlU, tendo o
Piratas, perdido ;J'l.ra Q Inter-
nacional e o Grêm,o sido abatt-
do pela Sogipa.,e procurarão 10-

• go 'mais' a' 'indispensvel reabili_
tação perante seus adeptos. As

,«estrelas», trlcolores., jogando
,em ,s.eJl.reduto, contam com' as
maíc res chances, muito embora
as moças do clube da Cidade
'TIati{(f', tbstuirla"rh" em,pregan"se
'COm. 'bastante .entusíasmo em
busca da vitória.' IDqujpes pro-:
',v,áveis :

GEM:IO: - Gilca, Vanda, Ade.,
lia, Iolanda e Ivone, PIRATAS
:.!... 'I'd'itllé; Rosa, Huguette, Gis-
Iene e Marlene. .:
'-- Para ambos os Jó.gOS vi.•

gOl'ará o horário d, 20,30 ho-
:rll$ •• .com .a • .tolerância regula-
'mentar de 15 minutos, para o i.
",;icio das con tec.das, devendo o
DeD. de Ofiçia is daFGB d~sig-
nar as autoridades pata ocon_
trôls das pelejaz' que compúem
3 2a. rodada do certame citadí-
110,. . 'i I "

UU1tilUUIJII.I1IYt.I_,,,_u.u.rn,u,ItIlIIUI')flHIIIII,,fIlU

(
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BAS.KET

TRES JOGOS PROGRAMADOS' PARA HOJE

TELMO, o. popular Bugíu, uma, das
grandes 'esperanças da. torcida tl'i- I
color no classico de basket que de- j
verá. decidir o titulo maximo de'

Porto Alegre

ficuldade par a derrotar o Gr em io I
Que smbora, atuando com al~.reCH\.-i
vel conjunto, pouco c?nSegUlU ra- [.
xer ante um adversano que conta
com va.Io re s ma í s r-r ed e nc iad os .e i
acima de tudo com. a.tletas m ai s r'

altas do que as integrantes do
team das três, cõr es. • _ ,I

A melhor flgura da qua dra fOI
indiscut1velmente a atleta sogí-
pa n a. NoemL Ainda no ano passa-
do era está c'Ünsiderada apenas .r é-

Ainda nu ano passado, eram pou- g~lar, Terça-feh'a, com joga da.s
CO" os de.spo rt is t así que acredita- verdadeiramente espetaculaTes, de-
vam no desenvolvimento Cécnico mo nst.r ou quanto progrediu ua pra .. ,
d" JI(>8$'O basket-baJl feminino, Es- Uca deste esporte. Foi Noemi a'
ta já nllo seria sua opinião se ti- cestinha da partida, somando 29!
v essem presenciado as uart ídas da pontos, Bons valor-es foram tarn-
p1'imelra rodada do campeonato bé m Magda, Beatriz, Ma rg o t e 11-
d es te ano, realizadas na terça-fei_ sa, .
ra passada, na quadra do Interna- Entre as cestinhas tricolores, a-
cio naI, PrincipaJmenle quem viu o g i-ad ar-a rn.. mais Shlrlei e V.a.nda.
t.earn da Sogipa de rro ta.r O respei- Atuaram e mar-caram como se-
t á ve I conjunto do Gremio, pelo ex- gue as estrelas:
pr ess ivo escor-e de 58 a 23, certa- Sógipa: Magda {9, Bea.tria (5), ~
m e nt a concordará co m, nossa con- !lsa (6r, Noemi (29), Cloê (3), Eli-
v iccão de que evidentemente o bas- zabeth e Ma.rgo t (6), .
ket-ball f ern ln ino encon tr a-ae em Gremlo, Gilca (7), lola.nda (3),
a.scensã.o cada vez mais notável. Shlrley (4), Vanda (2), Adelia (6) ,

No encontro e11tre os qUintelo~ ••~ 11'011e (1), - r

Gremio x Piralas,
A Federação Gaúcha de Bas-

Icet.bal l dar á andamento, h o j e à
noiLe, ao seu lU Campeona.to
F'e mí ní no , co m dois Josos. Ambos,
dado os resultados verificados na
rodada de terça-feira, de grande
Importâ.n cla. Gr-êmio e Piratas, os
dois perdedores da rodada í na.ugu-
ra1. defrontar-se-ão na quadra as-
f.a.l t.a.da do Estádio Olfmpico Não'
há dúvida que o team tr'íco lor-
tern am-esentado até o presente
um padrão de jogo bem mais con-
ví ucen te do que as "estrêlas" do
Pirata.s e, por Ist o, crernos que o
conjunto tricolor tem mais chan-
ces para vencer, Assim mesmo, o
quadro do Pí ra.taa, integrado que
está de va.lores altos, poderá sur-
preender o bom q uad ro do Grê-

-mIo,
Completando a n oita.da , dispu-

tarão, na quadra do Grêmio Na.ü-
trco União, a equipe local e do In-
ternacional. Tratando-se da par-
tida de estréia do quadro alvi-a-
z u l e ainda por atuar em seus Pl'Ó-
prios domínios, deverá constitu-
ir-se num adversário per lg osfsaí-
mo para o Internacional que for-
çosa men t e desejará vencêr seu se-
gundo com promf sso nêste campeo-
nato,

]O;m ambas as quadr-as, os Jog os
t erão í nfc í o, às 20,30 horas novo
horário indicado p e I o departa-
merrto de oficiais, uma vez que se
l'oallza somente uma pa.rtl d a em
cada cancha,

Funcionarão estas aulori.sades;

QUlldrll do Grêmio' - Juizes: _
Antônio Heinz e Ma ur o Ferretti;
apontador e 'delegado: J'u b í lo Spi-
g-ll~l; Jronometrista: por conta do
Grêm lo.

QU".lrn do "Unlilo - .Juizes - Pe:
dvo Américo e Henr-i q ua Ha lper n ;
apontador e delegad-o: Dnv í d 1"101';
cr011ometrlsta: por conla do Uni-ão.

Pi.r"tll" x Is cnelH11, hOje

.Na q uad ra do Piratas, defrou-
tar--se-ão hoje à noite os uuadros
locats e do Israelita, pelo campeo-
nato da 2a Divisão que o Pira tas
atuará em seus próprios domfnios,
tal falor dú-Ihe raros de l'avori-
to do encontro,

A partida entre os segundos
qua.d roa deverá ter in!cio às 20 ho-
T(-l$ e o encontro de f un d o 15 mi-
n ut os após 'Ü termino do pr-ime í-

1'0 jôg'o.
. A arbitragem dos dois encon-
tr os estará- a ca.rg o. de .Jaime So-
ligo e Ada lb erto Rosellfeld; como
·delegado e cro nome trl s ta funcio-
na rã. J. M. Teixei ra. se nd o .q U f' O
a po n tador- deverá ser fornecido pe-
lo Mal'umo Djas,

NUld.. l>1'OIP'eS80
l!Ii("tor feJninhlO

no

Internacional x União e
I

. I

~ir!~:~!~a~c~d~'~ ~!:n~oI
ao fina.! do. quartos, foi a seguin-!
te; Sogil>a 13 a 4; 22 a 12; -41 x:
20 e ~8 a 23,

da Sogipa e do Gremio foi propor-
cionado a-o bom. p úb Ii co presente
um basket-ball vistoso e produti-
vo. Apreciamos chaves bem a.ca ...
badas, cestas de longa e curta dis-
tância, infiltrações r áp ld as no ga r-
rarão e í med iatam en re co nctusõ es
espetaculares, Houve disputa de re-
botes convincentes. Enfill1, um
bas k et que deruo ns tr-o u que daqui
a alguns anos mais delxar-emos a
posição de últimos nos cam peo-
na.tos na.cionais ...

Dado estas caractertsttcas do
quadro sog lpa.no, êst.e não teve di-

Intel'nneiolllll 33 x Pi ."t:.s 111 I
Também a partida preliminaf"

entre os quadros do In ternactona.l !
e do Pira.tas, pa t en teou o progres-i
80 que se vem notando 110 setor do
hasket-ball feminino. Bmbora' o
Internacional não tivesse aprese11-1
tado um padrão tão co nví nce nt e
como a Sog'i pa, envidenciou estar I
melhor preparado do que nos a-
nos anteriores e consequentemen-I
te conseguiu abater já 'Ü primeiro
adv er-sar-Io, o team do Piratas, pe- I
10 expressivo escore de 83 a 16 O r
modo de atuar do quinteto do' ln-I
tecnacíonat convenceu' m utt,o maí s 1

do que o do Piratas, P.1'l11cipaJ-
mente í.mp res s io na.r-arn no team co-
Ior-ado as atletas. Ivete, l~l'ezilda e
Pa.troctní a. O quadro do Piratas,
confundo com atletas altas. deve-
ria produzir mais do que ú:enle ao
Internacional. Falta- ao quadr-o o
que os demais já co nseg u it-arn, is-
to é, um padrão definido, -

Os dois quadros disputaram e
ma rcaram a.sstm :

Inte"J1llclollul: . Ivet e (8). Erezil-
da (6), Georgina (4), Patrocinia,
(10!, Iara (4), Ni Iz a (1).
Piratas: Idithe (3), Rosa (6). Hu-

,guethe, Luci (2), Gislene (3) e
Marlene (2).

A marcha do pl acar d, no final dos
quar-tos, foi a que- segue: Pró In-
ternacional; 6 a.4;- 13 a 6; 23 a 8
e 33 a 16,

F'u ncton a.ra m corno arbitros dos
dois encontros, com a tuacão razoá-
ve1, .Iaí m e So Iígo e Adalberto R'O-
senreíd.

A FGB fará continuar hoje
os jogos do campeonato secun-
dárío e· do feminino de basket-
ball, sendo estas as partidas e
os locais de sua realização:
Gremio versus Píra.tas, cam-

peonato feminInO, no Estadio
Olímpico; União versus Inter-
nacional, na quadra da, Quinti-
no Bocaíuva, também pelo cam-
peonato feminino e Piratas ver-
sus Israelita, pelo campeonato
masculino secundário, na qua-
dra do Piratas, Todos os jogos
serão iniciados às 20 horas.' -

F.Ii.-(IfICP( Basket ~·10·76
Jogo de hoje



~'

C. B. B....................CAMPEONATO ·<r: ~..: ,.,.- ~ .
PARTIDA DE BASKETBALL

- . ._ ..·..··_··..·· ·· -- ·TE·ÃM~·F;<~TfipE - · · -- TEAM~·EQij'i·PE·--··..··········..···--·······--··--··..··..···· .

/
Date
Data

Referee
Juiz

•••••.••••••• ~•••••••••••.•.• _._.0'0 •••••••••• _. 0.0 •••••••••• 0.0 •••••••••••• _,Match N.-
Partida N.·

Entidade,. '"
.-.. -- -.-v -.~ ': _.- __ _- ------- . ..--_._------_._-"--.:._-_.;. __ .:._---------------------------_ .._-------~----.-_.~---------_.-_.-

Entidade
Time
Hora

Umpire
Fiscal

Team - (Quadro) .. ".,é1~.~..~;.,r -- ~ -- . Time out.,:{.._ - - ..-.-.-- - --
~ -;- __ ~~T;:"e.::.:m~posdebitados

First Half Time Second Half Time Extra Period
Primeiro Meio Temp~_ Segundo Meio Temp~_ Período Ex~

Score Fouls Score \ Fouls Score \ Fouls
==========,======!===r=r==~7i===~C~o=n=t=a:gg~em======EFaltas Contagem Faltas Cont!lgem Faltas

. J I ~. 1 r l ~.),"4 ~ ''''(1\ .• ~ "-111 1 " .~;j~~~~:E~--~ft:~i~Ltr~I~.~~:?:-~5Í~~~~.~;~.~.::m_~m~~~::
fC~=~=l?~~~.~=r..:.·..mm~~~~~;;;=~-:~~~'~~~.:::::::::::::.::.._._:::::''_:.:::.::'.__::::.__::::.._~:::.--::.
••••• " •.•.••.••••• ~:r.:•.•••••••••••••••• _._.!._._ ~.. _.~_.. __ _"'0 _.' •__ • ••_.__•__•• ._. .______ ••••••••• 0 ••••••••• _•••••••••••••••••• __••• _••••••••• __•• :. __••••••• •••••••• •••••• __••••• _••• _ "'.0' ••••••••••••••••• -uJ. .•.•.

... ! vf ",.," M II r.'" !- " _~ ......,.,,,,,,,.._....--.~"---"'*......--._....- - . ~
.•••• :'::.: ..•...•.••.......• ~ _._.........•.. _•.......... :f •........... : __.. . ._ 0 ••• _ •••••••••••••• __ •••••••• __ •••••• 0 "_'0" •••• __ ••••••• •• __ • • ••••••••• • •••• __ ••••• •• _"0 __ •• 0._ ._._. __ ••• ~. •••••••••••• 0 •• 0.0 •••••• _ •••••••••••••••

Total
Score

Contagem
final

N-ame of Player
Nome do atleta E

Team - (Quadro)

Name of Player
Nome do atleta

First Half Time 8econd Half Time Extra Period Total
Primeiro Meio Temp~_ Segundo Meio Temp~_ Período Extra Score

Score I Fouls Score Fouls Contagem
Contagem Faltas Contagem Faltes Conta em Faltas final

Number
of player E
Número
do atleta .

"

Apontador r Juiz ;-- -- ~ ~..; ~ ~ ~..... Capitão--:----·---·--·----·--·-----------------·..------·---·-r----------------·

Timekeeper __.ç~./;~:.__.__.__. .:':.__."..~:.:= Umpire a~..,.t"-Y..-- f--l41 •...~ s!..i4 Ccptain :__.. : .•____~.!.__ ......•...
Cronometrista Fiscal • Capitão

Standard Marking; E player enter game for first time D player disqualifield O free throw, two points
Convenção atletas que entram na partida pela L" vez atleta desqualificado lance livre, dois pontos

X goal from field O free throw, missed O free throw, one point
cesta de campo lance livre perdido lance livre, um ponto T technical foul

IPi P2 ........ personal foul, two tbrows PI P2 ...... personal foul, one throw falta técnica
falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance



o QUINTE'l'O do Gremlo Nautíco União. que abateu na noite de quinta-feira o quadro
pelo eseore de 45 a 21: Dína, Yeda; Diva, Zolma e Ros" d.I.'"."'..w, I

fOLHA DA TARDE - Edição Esportivr-

FASE do jogo entre União e Interna.cional na qual aparecem l'!t~ndo 1
pela posse da bola três atletas do Int~~nacional (!vete, Patrncínía e

Erezilda) e uma do Umao (Carmen),.,.



fOLHA DA rARDI fdi~iíoEsporflvtll <} - OUTUBRO -- 1956

Os Dois Lideres ,emAção
Hoje à Noite no Feminino

/

• * - • • • - • • •. * * * • ~ ~ • •

Tambem hoje, jogam P iralas e Israelila peja 2. a Divisão
"

A EQUIPE FEMININA dõ' c, Piratas que, hoje. à noite, em serio
promisso, déverá dali combate ao torte conjunto dá Sogipa. al'ar·celem:,1

da. esquerda: Iditlte, Bosa, Huguette, li1ucidia,Gíslene e..

tará consignar ua primeira vito-
ria neste campeonato.

O Jose preliminar, entre os se-
gundos quadros, começará às 20
horas e a partida de fundo, entre
os teams títularea, 1t minutos após
o término da primeira.
Para controlar s jogos r.cima re-

feridos, foram índícadas as seguín-
tes autoridades:
JIJizes: Jaime Soligo e Adalber-

to Rosenteld: cronometrista e de-
legado: 'J. M. Teixelra; apõntador;
por conta do Marcílio Dias.

T"

COM doís importantes jogos, a
Federação Gaucha de Basket-
balI dará andamento hoje à noite
ao seu 111.0 Campeonato Femini-
no de Basket ..ball. Ambos os pre-
lios despertam vivo interesse, já
que estarão 1c:_o mais intervindo
os dois atuais líderes do certameem reterencía,
Gremio é União estarão frente

à frente na quadra do Estadio o.
límpíco, à·Av. Carlos Barbosa, en-
f .anto Sogipa e Piratas disputa-
rão à Av.. Mbel:to Bins.
Ambos os jogos tem seu inicio

previsto 'para as 20,30 horas.
Para controlarer os jogos aci-

ma, I) diretor de oficiais da F.G.B.
indicou as seguintes autoridades:
Quadra do Gremio - Juizes: An-

tonio Heínz e Cailos Mott:; apon-
tador: Mamo Ferretti; cronome-
trísta: P01' conta do Gremio; dele-
gado: Franco Conte. .

-Quadra da Sogipa -Juizes: Jar-
bas Costa e Ivo Ríbeíro; aponta-
dor: Ronald Purper; cronometrís-
ta: por conta da Sogipa; delega-
do: Ivo Ribeiro.

- .. . ...• ----~'''--._--'-...•.



......CAMPEONA TO

PARTIDA D E

TEAM - EQUIPE

Date
Data

'l'ime
Hora

·1 Number
of player
NúmeroIdo atleta

==================~

BASKETBALL

TEAM - EQUIPE

C. B. B.

·····:i:tiiÜdadc
Referee
Juiz

Urnpí re
Fiscal

... .t.

. Entidade
Time out
Tempos debitados'·

Name of Player
Nome do atleta

Running Score
Curso da contagem

Team - (Quadro)

Name of Player
Nome do atleta

Partida N.\'
Match 1'<.0

Team - (Quadro)

·.0 •.••.••••• 1

First Half Time Second Half Time I Período Extra
Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo \ Extra Period

Scrn 'I Fouls Score ll·Paltas Score ITaltas Contagem
C_o_n_t_agem F'altas _=;. ===C_-=o=n=t=a~g=em=,===_==(=1F='=o=u=l~==(==C=o=n=t=a=g='e=m=_~F=<=Ol=l-=lf~,,====f=in=-=a_l=-=-~=

··-1 -1-·-·· ----.----.
I
r

- _--:-----:].-

1·.·.·.·.·.·.·.·•.·.·.·.··.·········1···

Total
Seare

.... 1:_. __. _.__. . .

········1._._.-----·--t-_._--,

.._._-----_ .. __ /

Coach
Técnico I.. - / .- 1 /-.-- .... / .. __ -1- -:

"lI 2rsl 41 5[ 61 7nI9l!oTlrJTITíilTf4rf5il6f11118Ii9120i2112~24!25126127128129!30121132133134135136137138189!401411421431441451461471481491 50
51152153!54155.156157158159160161162163164165166167168Fi917Ôi711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100

Number I First I-Ialf Time I Second Half Time I Extra, Period - I Total
of player Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Período Exüa 1 Scoro
Número Score 1Foulr. !-----,s",-c-o-r-'e-----:·I""F:"'O-U-:-l-S 1 Scoro I Fouh~! Contagem

===================t=d=o==a~tl~e=ta~I==~=====c=o=n=t=a=g=e~=F='a=lt="a=~~,=======c=o=n=t=a=g~e=m======~F==a=lt=a=.~~c=o=n=t=a~g=e=rn==,=F=a=l=ta=-f~:I,====f=in~a~l====

········-1 .. ---.-.--- .. -.-:-:..-:1-.----:- .. --11 .._._ :1
1---------------- ------.. ~I

j"-----.--- . r·;L ....

I ..............1
1 .

l' .........••••·••··J!l:j.····I·'·_.

.............

..... .;:

Time out
Tempos debitados

Seore of First Half Time __ ... __. .. . . . Final Score !
Contagem do 1.0 Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 29 Meio Tempo
Score of Extra Period
Contagem do Período Extra Quadro vencedor

Scorekeepel'
Apontador
Timekeeper
Cronometrtsta

Referce
Juiz
Umpire
Fiscal

Standard Marking: E playei , -riter game for first time
Convenção atletas que entram na partida pela I' vez

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

P 1P~ personal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

O free throw, two points
lance livre, dois pontos

T technical foul
falta técnica '

Ccntagem Final

Winning Team i

I
I

i
"

Captain
Capitão
Captam
Capitão

D player disqualifield
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

P J P 2' . --•..•. personal foul, one throw
falta pessoal, um lance



~'''''--__ ~~.. _ ---.c" .__..__ .... -r •• H •..•••••••.•••• : •••••.•• ,•.••.••• ~.••...••...•• _ •• ..-." •. "' .•.•.•.. ~ . .,JI' -:" • .,- .•••.•.••.•• -_ .• ' e-,.,.r..'"- •....•..~ •.•.. "'=' •.• ',,... •••• , •••• ; •••• ~ÇQ·es ••••• ,.

c 55fC
O.cel'ta~ fe1niJlino ..:1e, lima aogl'ad]:>árlitt,C1"c-aTioca;1\T!lmsõL'.

{'e~to continuará, na l,oHe de ama- rever, ora em nossa cap- taj e
iha• cçm a efeti vação da 4,3 ro- que apitará esta noite ao sensa-
ua(la (penúltlma) do -1,0 tU4"no, cíonal Gre-Cl'uz, decisivo do earn-
cl~stacan'do-se o clá"sic,o G, N, U- peonato cttadíno da Divisão de
níão x Sogjpa, d~~idindo a lide- Honra,
rarica, na magnífica cancha cio
mentada da Tua Quintino Boc aíu-
va, nos lIIoinhoS' de ,Vento. Com-
pleta a etapa ode amanhã o tra-
djcional Gr'e-Na], na quadra do
;Estádio dos Eucaliptos,
, Pr-ovàvelmenta, o clássico entre
as "estrelas' unionistas e sogjp~-
_nas sel:õ, controlado neto consa-'~~--~------------

4.a-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1955

IB l-s-"k ETi
JFEMININO!

Teve prosseguimento, à noite de
.nntem, o Campeonato Citadino de
Basket-ball Feminino, com a rea-
l1za çâo de dois [ogos. .

Na quadra da soaípa, jogaram
I os quadros da Sogipa e do Piratas.
triunfando a equipe sogipana por
27 a 12, Já na fase tnicial vencia I
a equipe da faixa preta por 16x6.
A .,cestinha" dõ, prelio foi Magda
da Sogipa, com 12 pontos.

O outro cotejo da noite, realizado
na quadra do Gremío, teve como
adversaríos os quintetos represen-
tativos do Grêmio e do União, A
equipe uníonísta foi a vitoriosa por
44 a 18, depois de já estar vencen-
do' ao final do primeiro tempo por
22x4, A "cestinha" foi a player-
woman Diva, com 26 pontos. I

j



(

A rodada de hoje - Pedestrianismo -- Festas de aniversario do G. P. A.
Regata de Fundação do' remo ga ueho - lU jogos abertos femininos
Será amanhã às 20 horas na Sogi pa a festa de encerramento e as 80-
---- lenidades da entrega do s premies conquistados ----

Re3lizar-se-á amanhã, às 20,30 ho-
ras, na sa la de festas da sede cantre.l
d.:' Sogipa, a ce)J,lnônià de encerra.
mento dos LI! .Iogos Abertos Femín í-

nos. Na ocaslão serãov entregues oa
prêmios aos vencedores dos' 25 tor-
neios e às at.Ietas melhores GOLOeQ..d.,S
em tôdas as prov $ da irupor tà'n te O·
Irmptada Fem inrna . Para abrf Iharrtar
o ato f~stivo dfi' encerramento da
grande competição anual organizada
pela "Fôlhe. ESPO~iva .. são convidados
todos os, que nstituiram prêmios,
os dirigentes da rederacões e dos
clubes que - com etjram, asstm como
todos Os part-icip ntes.- .

etpiantes, em numero de duas e a
de estreantes. tôdcs rnuito conoorrt ..
das, sendo que llaq provas da pr í-

meira c at.egonia Ç'Hada deverão pre-
liar 22 guarnições, Depois será r eal i-
zada e, parte ol trnpíca da regat-a de
novembro, em que rtguram em tô..
das as set-e classes de bar cos, con-
juntos ótimos.

A S0ll'ipa vencendo o quadro de bas-
ketba.ll do Náutico Unhl'o, conseguiu
outro ilam6nte laurel. Novamente ~
agremiaçiío da Avenkdà ' Al berto Bi ns
sagrou-se campeã citadina de bask et-,
bel1 feminino. O Joso decisivo foi e·
feLuadb ontem à norte na quadra as-
faltada da antiga r ua de São Rafae!.
O quadro sogipano, desde o ín:cío, d e-
monst.rou superíorfdade, tendo ao fi.
)1;;1 da primeira pc rte o placard acu-
sado ,0 resultado de Hx6 a seu favor.
No final do prélio ••. Sogipa contava
com 2<5 pontos e o quadro uruonista
com 18.

"0 quadro do Náutico Urüão que
d,c Mare'ot, cestinha. com 11 pontos,
Magda, Beat.riz, Noemi, 11m. e Cloé.·

O C).uo?.ctr odo Náutico União que
eonseguíu Iaurear-se víca-campeâo
-rot oonstítutdo de Div a, Ieda. Cal'.
roem, Rosernari", Zohna. Ana e Dillá,
,No outro Jogo aa rodada O Grêmio

'Venceu O Internacional,. por 33x22 ten-
tos',

'ir Jogos femininos'

Um detalhe do jog{) decisivo do campeonato local de baskctball femí-,
nino, vendo-se, quando estava para tentar um arremesso à cesta, Noeli.
A Sogfpa triunfou .eonsegumdo o segundo campeonato consecutivo
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A, Sogipa Sagrou-se Bicampeã
Citadina de Basket Feminino!
ABA 'ENDO ao' team do União
pela contagem de 26 a 18, em par-
tida disputada na noite de terça-
feira, a valorosa equipe da Sogipa
sagrou-se bicampeã metropolitana
de basket-ball feminino. O empol-
gante encontro, que atraiu ao re-
duto alví-negro uma grande assís-
tencia, técnicamente teve altos e
baixos. No transcurso do primei-
ro tempo, os dois quadros atuaram
somente a base de entusiasmo e
jãmais chegaram a agradar pelo
padrão de jogo que vinham desen-
volx,endo. No decorrer do segundo
tempo, no entretanto, o quinteto
sogipano melhorou muito no sis-
tema de ataque e. graças a Xisto,
-consegutu vencer o seu ultimo com-
promisso. Ele no primeiro tempo
~altou às cestinilas 'alvi-negras' des-------------------~---------

NOVEMBRO - '956

locaram-se com mais desembara- se constituir cestinha do histórico' da se sagrararn campeãs as atle-
ço, em muito se corrigiram no pe- encontro, foi absoluta na dispu- tas Gesha.. Ester, Elizabeth e Su-
ríodo derradeiro. ta dos dois rebotes. Além disto, sou- se.
O quinteto do União poucas ve- be colocar-se bem em todas as 0- O quadro do União, que se sa-

zes jogou o que era de esperar- portunidades e quando alimenta- grou vicecampeão da Capital, dís-
se. Para tanto, contribuiu certa- va uma de suas companheiras o putou e marcou assim: Diva (5),
mente a fraca perfomance de Di- fazia com precisão. Também Mag- Ieda (10), Carmem (2), Rose Ma-
va que, contundida, não pôde pro- da e Beatriz se portaram bem, ry Zolrna (1), Ana e Diria. Ainda
duzir o que costumeiramente é principalmente no segundo tempo. fazem parte do quadro Zilda, Mí-
capaz, mesmo tendo-se esforçado Noemi, Ilz;t e Cloé portaram-se riam, Nara e Lena.
bastante para tanto. A unica a- regularmente. A arbitragem do encontro este-
tleta alví-azul que jogou o que sa- A equipe bícampeã metropolita- .ve a cargo da dupla Luiz Antu-
be e que agradou plenamente foi na formou e marcou como segue: nes e Franco Conte, que foram fa-
Ieda. ZoIma, Rose, Dina e Ana Magda, (9), Noemi (2), Margot lhos no decorrer do primeiro tem-
apenas foram regulares. (11), Beatrís, (4), Ilza e Cloé. Ain- po e apenas regulares no final.
Analisando os valores individuais \, _

da equipe bícarnpeã metropolita-
na, merece menção especial a ex-
traorreínaría atleta Margaret Rit
ter, sem duvida alguma a melhor
em cancha. Esta atleta. além de

JARBAS DESCHAl\'IPS, vice-presidente ~rft exercício da Confederação
Brasileira de Basketball, em companhia do desportista otto Ritter, více-

presidente da Sogipa.

COR1tEIO, DO POVO, I
QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1956

SOGIPA - CAMPEA
FEMININA DE BASKET

Na quadra da Sogipa, teve lugar anteontem à noite a
partida decisiva pejo campeonato feminino de basket-ball en-
tre as equipes da Sogipa e União. Após uma partida ardua-
mente disputada venceu merecidamente a equipe na Sogipa;
que, especialmente no segundo tempo, apresentou-se em gran-
de forma, vencendo no fma1 por 26 a 18. Com este triunfo,
. o elenco da Sogipa conquistou o bicampeonato feminino de
basket da cidade. ,

As duas equipes se' apresentaram com a 'seguinte consti-
tuição, assim na contagem dos pontos:

Sogipa - Magda (9), Noemí (2), Margot (11), (cestinha),
Beatriz (4), Ilza e Cloé.

União - Diva (5), 'Ieda (10), Carmem (2), Rosemarí (O),
Zolma (1), Ana e Díva (O).



-.og a: ·campeã réminina d
u,,,·If~f6 '

,I

.•j
1

MOVIl\<IENTA'DA'fase do encontro decisivo entre' Sogipa e União, ven-
cido merecidamente pela represel.1bção alvl-negra por 26:x18. Rase Ma.-
ry. de posse da bola, ê assediada por Noemi (12). Na eK!lectativa. Ma.r-
. 'got (13), e Zolma. (12).



.fI

JOGOS

l til I
i
Ine, (J\1R,dr'3 da, ,Sogipa .bater-se-ão hhOjeo' 015., ~u~~;~s iI~~~~g~á~~s20d~~0~;,

veut ud E,pOrLiVa x Náutrico Gauc o. .og '. _e por s< r o u ltimo do certame, decidírá o Ia ur cl de vrce-campeao ,

CAMPEONATO FEMININO,

Co 1 a par tícipação dos quadros representativos de Pôrto Alegre. (SO-
, , , <. , t C do América de Pelotas. devera ser

gipa). d. Ginàst lca de Ban a ruz e at' estadual de basketball
erebuado em 10. 11 e 12 do corr-ente o ~ampeon o n uadra da Avenida
feminino. ·0 prél io será eretuado em Porto Alegre" a q "dO um. torneio
AIbert« Bins, sendo possível que, r>aral_elament= 'JJa eJ~t~rémio Cruzeiro
triangular ruascul ino, com a parttcípação dos qua. ros ,
C Sogipa:

5' - DEZEMBRO - 1956 ,

(ESTOBOl

RESOLUÇõE.S
DA F.G.B.,

, 5-/').-'5(,
RESULTADOS E

Da secretaria da Federação Gaú_
cha de Basquetebol recebemos
em data de ontem a seguínte no.
ta oficial, que 'trata das delibe-
rações tomadas pela diretoria
dI! "mat{lr" esuectalízada em
sua reunião ordinária da fllti.
ma te.rça-feira: '

"NOTA. OFICIAL N.o 18156"
1) - ~arcar a data de 17 de

dezembro de 1956, para Início do
Campeonato Es.tadual Feminino,
e não como constoú na Nota Ofi-
cial n.O 17156, de 29 de novem,
bro do corrente ano, em vírtu-
de das dificuldades existentes
para realização de referido' cam-
peonato naquela data;
2) - Proclamar Campeão Es-

•

DE BASKET
• I

BASKETtadual da temporada de 195/1, ca-
tegoria de adultos, ª equipe Te-
preôentativa do Grêmío Futebol
Pôrto Alegrensc;
3) - Proclamar Campeã Fe-

minina da cidade de, Pôrto Ale.
gr e, correspondente a tempo;
rada de, 1956, a equipe l'epl'esen-
tatíva da Sociedade Ginástitla
Põrto Alegre, 1856 (SOGIPA);
4) - Proclamar Campeão Ju-

venil da cidade de Põrto Alegre,
ccrrescondente a temporada de
1958. " equipe representatíva do
Esporte Clube Cruzeiro;

5) - Proclilm"r CIl/llDeíio In-
fantil da cida de de Pôrto Alegre,
correspontJcnte a tempornda de
1956, a equipe representativa da
Sociedade Ginástica Pôr-to Ale-
gre, 1867 (SOGIPA); e •

6) - Lembrar aos fili;lqPS que
ainda não DOS5uam quadras em
condições para Jogos oficiais,
que o prazo para cumprtmento

I das exigências previstas no pará.
grafo 2.° do art. 20 do Código
Desportivo, terminará em 'Si de
março de 1957, conforme deli-
beração em Assembléia Geral,

' realizada em 28 de março de ••
195ã" •

NOTA OFICIAL DA FGB

Da Federação Gaucha de Basket-
ball acabamos de receber a seguinte
Nota Oficial:

"Resoluções da diretoria em Si>S-
são de 29 de novembro. de 1956: 1)
'-- Marcar a data de 30 de dezembro
de 1956, para inicio do Campeonato
Estadual Feminino, a realizar"se

'

em Porto Alegre; 2) -- Marcar a
-íata de j 8 de dezembro, para Iní-
cio do Campeonato Est'adual In-
fantO-juvenil, a realízar-"Se na ci-
dade de Santa Ma.r í a ; 3) - Conce-
der inscrição ao Campeo na.t-, Es-
tadual Feminino, às seguintes em-
t ídad es : Sogipa, de Porto Alegre;
America, de Pelotas e Corintians,
de Santa Cruz; 4) -- Co nc ed er ins-
crição ao Campeonato Estadual Ju-
venil, às segu in tes entidades: Cru-
zeiro, de Porto Alegre; Corintians.
de Santa Maria; Tigres, de São Leo ,
poldo e Ginastica, de Santa Cruz do
Sul; 5) -- Conce.der inscrição ao
Campeonato Estadual Infantil, às
seguintes entidades: Sogipa, de
Porto Alegre, Corintians, de San-
ta Maria e Corintians, de Santa Cruz
do Sul; 6) -- Determinar que a en-
'tidade patrocinadora do Campeona-
to Infanto-juvenil, da presente

-------r __--------------------- I

-------_.-

"'\iAGDA UIVE, a, cestinha absoluta do 'recente Campeonato FeminIno
íe Basket-batl, A ext.raord;.'~uia p,t'",ta sogipana conseguiu converter

126 pontos com UInI'> media de 15 pontos por partida ~

temporada, i-nfol'mi>'() local -em que
serão alojadas as delegações que
participarãú dü eamoeonatn acima
me-nclonado •

RIO, 4 (F.-T.) -- De grande pro-
veito para o basketbaIl nacional,

'e também para o carioca, foi a
.ví ag em do dirigente Jarbas Des-
champs ao sul do pais, em missl\o
da Confederação Brasileira de Bas-
ketbaIl. ' .

Assim é que, além do seu prm-
cipal encargo como delegado espe-
cial da entid:lde brasileira, iniciou
gestões em nome da Federação Me-
tropolitana de Baskethall com
vistas r.o s jOg0S ,da sua Seleção
Novos nas j)rincipais cidades do Pa-
:raná, Santa c;.atarina e Rio Grande
do Sul.

Os entendimentos mantidos pelo
desportista Jarbas Deschamps em
nome do desporto da cesta ca-
r. sca, foram os seguintes: - a)
-- um Torneio Triangular na cidade
, . Porto Alegre com a par .í cí pação
da- seleção 'ocal " de um setectc-.
nado de novos do Uruguai; b) _
dois outros jogas nc Rio Grande, do
Sul, um em Pelotas e outro em San-
ta Maria; c) mais duas pelejas no,
Paraná, uma em Cu rf ttba e outra
em Ponta' Grossa, ambaa com as
seleções locailló d) e finalmente, '
outros dois pr~ios nas cidades de
Florianõpolis e Joinville, Santa Ca-
+artna. ~

Certame de regiões

Com referência ao 10 Campeonato I
Regional Br as í Ie í ro ponto principal I
da viagem de Jarbas Deschamps,
tôdas as tres entidades manifesta-
ram-se plenamente. de acôrdo com
a sua rea.lização e o patrocfnio da
sede na região s ulí na foi solicitado
, !leIa F'e der a.çáo Atlética Catan~en-
se,

COI,OCACAO ,FINAl, DOS
CONCORRENTES

o CAMPEONATO FEMININO NA
, ESTATISTICA '

Finalizados os diversos campeo-
natos patrocinados pela Federação
Gaucha de Basket-ball, nada mais
oportuno do que fornecermos aos
nossos leitores diversos detalhes
-estatisticos BObl'0 o recém findo
ca.mpeo na.to femmino.

vre. Dér.
So g ipa (bicampeão) ...• 8 O
União '(Vice-campeão) " G 2
Ln t er n à cí o na.I .. .••..•..•....• 3 fi
G,'êmlo ••..•.• _••• _• • •• 3 I;
Piratas ••••... ... _.. O ~

PONTOS l
}I':n,or Contra Sal.to

'SO'gipa ••• _.. 351 162 + 189
União _ ....•• 237 163 + H
Internacional. 112 .233 61
Grêmio • 181 248 67
Piratas • lU 29 J15

CESTINHA'S

126
~8
22
'14
'10
~8
43
37
36
:ib

Magda, da Sogiim • __ •••• _••••
'.f:>iva, do União ., _•• •.••.•
NOl)omi, da Sogipa ••••• _• _•••
Ieda, do' Uniãú . __ •• __••••.••
Marg<>t, da Sogipa ........••

j Georglna, do Internacional _.
Idithe., do Piratas ••... , .•.••
Gilea., do Gremio ••••••••••••
Lvo n e, do Gremio ••• , •••••..••
lo1anda, do Gremio •. _.•....•



-..... CAMPEONATO C. B. B.

B A S K E T8 A L LPARTIDA D E

TEAM - EQUIPE TEAM - EQUIPE

Date
Data

R.eferee
JuizPartida N.·

Match N." 'I'ime Umpire
Ftscal ---- EiitidadeHora

Time out
Tempos vdebrtados

Team - (Quadro)

I' Numbel'\
of player I
NúmeroIdo atleta

Time \ Período Extra
Tempo Extra Period

I
l!'altas ,I--:::s'-c-o-re--:-:I':-·a""'lt"-a-s
F'ouls I Contagem Fculs

Total
Scor"

Contagem
final

First Half Time
Prímeíro Meio Tempo

Scoro

Second Half
Segundo Meio

Score
Contagem

Name of Player
Nome do atleta

IFoulsFaltasContagem

... /I·

............... ::1. --
/ 41 .

-
.... 1 1 ...1.. 1 1...1.

Coach
Técnico

~jJ <ri 4\ {)I 61 7 .sJ.~lHll~311i4lL15f16Il71~~19126.L2-]:I2.2!~124\25126 27128129130121132133i341~513613713~89140141142i43144145146147481491 50
51 152153154155156157158159160161162163i64i6516616716816917óT71!7~73174175176·77178i79180181182i83184IS5186187188189190,911921931941951961971981991100

Running Score
Curso da contagem

Time out
Tempos debitad.Os

Team - (Quadro)

Extra Period i
Pcríoao Extra I
Score I Foulé"

Contagem Faltas I

FÜ'st Half Time Second Half Time
Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo----~=-~-I----~~~---------~----

I
Fouls Score IFouls
Faltas Contagem Faltm,

Total
8coro

Contagem
final

Number
of player
Númerodo atleta

Narrie of Player
Nome do atleta Score

Contagem

...........j.
. . . . . . . . 1

........ \

::q
·f.l..

.... 1 . - I.................... ·.1,

i
I

-
I. I·· .

I
.................... 1.. 1 1 ...1.....1 .1. l.

Técnico
Coach

1 2.(~ril"5lv"1)\ 8Y911QJl1I1~,Jl3~11qJPlll4i.J.91~J211ll2~~~6 ;l'71~1;líl):i()J~'I~~3:~36L3'T1a8j.ill!148j.41r4.;!lASl'44J451~147!~9i "50
51ISj6:ij54155j56157158159!60161162163164165166167168169170171172l73174175176;77178179180181182183184185186187188189190191192193194195196!97,98[991100

Running Score
Curso da contagem

Score of First Half Time
Contagem do l.Q Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 2Q Meio Tempo
Score of Extra Period
Contagem do Período Extra

Final Score
Contagem Final

Winning 'I'earn
Quadro. vencedor

Captam
Capitão
Captam
Capitão

Referee
l _._----_ - Juiz

./;i.c/.. >6." .."S/ ~7c~re
Sta~ud Muk~g: E ~~e~~~rpm~-~-'-l'-f-i-rn-t-t-im-e------D--P-~-l-~-r-d-l-·s-q-u-a-"-f-~-l-d----------O--f-re-e-t-h-r-o-w-,-t-w-o-p-o-i-n--~
Convenção atletas que entram na partida pela l' vez atleta desqualificado lance livre, dois pontos

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

P
1
P., personal f'oul, two throws P1P2 personal foul, one
- falta pessoal, 2 lances falta pessoal, um lance

Scorekeeper
Apontador
Timekeeper
Cronometl'istl?

T technical foul
throw falta técnica



Ficha de identificação fotográfica

Catalogação n°

Autor [Fotógrafo se tiver]

Data da foto [data que a foto foi tirada. DD/MMI M ou DÉCADADE19xx]

handle [copiar o endereço]

Descrição [Colocar descrição da foto: ex: x crianças brincando em um parque na

cidade de Porto Alegre, utilizando os equipamentos tais, tais e tais]

Resumo [Histórico da foto: quem está presente, local, data do evento, evento,

doação de quem, local especifico, cidade] Doado por ou pertence à

Coleção

Dimensões [medir e colocar em centímetros altura x largura]

Assunto [Palavras chaves]

Modalidade esportiva (basquete I dança/)

Evento (

Local (Porto Alegre, RS)

Titulo Copiar aqui sem mudança

Tipo Foto

Origem Doação ou empréstimo

Acervo [Recreação e Lazer, Dança, ESEF, CBCE, Universiade, Olimpico, Esportes

(dc.description.origin) e EF, Movimento estudantil. ... ]



. · FOLHA DA TARDE - Edl~áo EsportlvCi. 

DOIS CLASSIC.OS HOJE 
NO BASKET FEMININO ! 
Sogipa e Uniao na decisao da lideran~a e ainda 

um Gre-Nal entre as eslrelas 
CHETA de atra95es está se de.se.nrolando realmente a temporada 

de ba~ketball do >1.no em curso. _.,_inda ontem a. noite, o pt\bli«o 
amante do esporte da cesta vlb r ou 11nte ª" jogadas se-nsaclonais dos 
c!'<l.<"kR que inter\·ieram no clá~fii<'<> GHí~>t' llt·~ e já hoje A. noite nutl.s 
uma vez, poderao assistir e1nbates de grandt- .~t:~n¡.;a(!ilo. que daril.o 
andamento ao Campeonato Feminino de Ba~ketllall. Sogipa e Uniiio, 
os clols conjuntos lideres do certame d a categoría e ainda os mals 
crcdenciados para conquistar o tltulo máximo da t emporada, esla-
1·110 frente a f rente na magniflca quadra d!t Hua Qui nt!no Bocainva, 
Dado o enuillhrio de for~as dos dols qnadros, piio há favor ito. Ana
lisando me.<nlo as cundl<;oes técnicas dos doi~ conjuntos, chega-se a 
couclu~ao d& qu& tAnto un1 co1no r,utro tem <'han<·es para yenc·(;l-r, le
yando a~ cestinhas alvl-aznis a unica yanl,vgem de atuarem em sens 
proprios domin!os . 

'l'odavia, nao ~t•mente est e embate, ¡1rogramado para hoje, des
perla lnnilgar inte.re~se. mas tamhém o GHE-NAI. fem i nino, que de
verá reali?.ar-~e na 11uMlra asfaltada da Hua Sil\·eiro. Os quadros 
d as duas grandes agremia~oes até o presente a 11enas conseguiram 
ven<·er um comproml>so, ahalendo cada qual por sua vez o fragil 
conjunto dQ Piratas. Dado o poderlo equivahmt e dos dois quadros, 
t ambero esla partida promete Rer hastanle dieputa.cla. 

Ambos os jogos tém seu Inicio pre\·lsto para as 20,30 hor as 
s em tolerancia. 

Como autoridade, devera" fu ncionar os seguintes oficlais: 
Ui\l!l.O VS. SOGIPA - .Julzes .José A. Cezar e Antonio Hein2; 

m esárlos: Ronald P urp&r e David Fl4r. 
GHgl\[JO VS. TNTF:RNAC'IOXAT, + .Julzes : T,uiz Antune-~ e .Jar

b a s Cunha ; apontador: Mauro Ferretl; Cronom etr!sta: por conta do 
Internadonal. 

"MA SCAJtAHAlll-SE'' AS SOGIPAXAS .4.'\''l'E o PIH"-'r.~ s 
Sogipa e P ir atas en frentaram-s& na noite d e ter~a-felra, n& 

q uafra da Av. Al berto B!n~, pelo Campeonato Fem inino d a l'i tlailí> . 
Ve11ceu o conjun to alvl-az1ll, nao porq ue t i vesse a presenLJldo um bom 
baslcetball , m as un!cament& p orq u e o quadro adver8áMo careceu em 
t odos sE"nti llos de melhor preparo técnko e táti<:o. l\lulto bem ~e hou 
ve o r¡ua d ro sogi pano ainda na semanR passada, frente a o bom t ea m 
d o Gr e m io . No entanto, u m tantet "n!asraradas" as estrE>Jas da 
veler a na agr emla\;ilo da Av . Alberto B i ns, p oucas vezes agrad aram 
n a. con ten d:t contr a o quadro do P irata s. A ú nka atl!'!a que atunu 
n um pad r a o areitável tol a jove m B eatri z, que em todo o tran acor
l'&r da p artida sem pre "den d nro " e alimentou c·om p recisao su a s 
cnmpan h eiras. :1.fargot e JVfagda li Ver a m altos e bai x os. As demals 
t oram tracas e d i~ plicentes. 

No q ua d ro d o Pil'atas, 8t'>men te R osa jogou o q u e s abe . ldilh e, 
q u & s& h ouve h e m em outros Jogos. d e~t a feíta llbUSou do jog o i nd i 
v idual e d& forma a lguma s o ube '"'colocar d e\·i da m e nt e . A s dem a i:t 
( oi·am b asta nte f3Jhas . • 

Os d oi• q uadros atuaram e m a r t.'aram como segu e: 
SOGIPA : Magd a (12 ), Margot (9 ), Bea triz, Cloé (2) , N oemi <•> 

• liza . T o ta. I : 27 pont os . 
PlR A1'A S - - }<'d lth e (9), Ro sa, Lucí (1), Gislen e, H u g u&tt & (2) 

T otal : 12 p on tos . 

POSJ(il'IES NO. F1<1'rt:VI VO 
Depols dos j ogos d & ter~a-Cei ra., a classificac1ío dos ~on<'orren te~ 

ao Ca m peonato F emlnino é a segtLin te: 

So g i pa .. .. ........... . 
U niáo ... . . • •••• 
I,n,ten;a cion al •••• . ••.••.• 
Crt&l n i o . .. .......... . .. . 
P irata s ......... ..... . . 

Ylt. 
2 
2 
1 
1 
o 

PHIAT.\S 4!f X ISJL\.EI.l'r.\ 41 

Der. 
o 
o 
1 
2 
3 

P e.to ~am peonato <Ja Segunda Divi~ao, eurren taram - s e na noit& 
d" ter~a-Cei ra, na q uad ra do Pi ratas, os <¡u a clros deste e d r, G. t~ . 
lsraell la . Na parti dA pr!n<·ipal entre os o u ad ros titulares. verifi - . 

• cou -se a ju.•tado triunfo d o Pira tas pelo escore de H a 4 1. :-<a pre
liminar o c1ua dr o d o I s raelita consegciu levar a melhor. po r 27 a 18 . 

( 

,... ro ,, - OUTUBRC>..= 1956_ l 

A EQUIPE do Gremio que, boje a noite, deverá dar combate ao quadro do Internacional, na. quadra deste. 
Ivone, Shirle:v, Adella, Edithe, lolanda, Mara, Ligia, Gilca, Eloá, Neusa, Vanda e Aurora. 

- -



O QUADRO DO UNT.\O. hoje a nolte, enfrentando a Soglpa em seus 
pr11prios dominios, deverá decidir a lideran~a do campeouati>. 
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SOGIPA 27 x PIRATAS 12 - Fase do encontro entre os quadros femininos da Sogipa e do Piratas. Idithe, do Piratas, e Noemi, saltam em
disputa da bola, cerca!las por Luci (5). Beatriz (4).Clqé (14), e Gislene (7), A' esquerda, na c:s:pectativa,-cnconlram-se Rosa, Magda e Margot

J

No jOg9 feminino' de ontem - de que a foto é uma fase - a Sogipa
venceu. ao União, por 45x22, assumindo isoIadl\ a lidera'nça. do C>itm-
peona~o ,de .lr.lsket"ly,i.l1 .1'e-plini~o. Na .outra partida, o ~tert).acio:,
nal venceu o Grêmio, depois de dura Jut)l-,.por. 31 .x 27" DO,Ij:'!ltádio

. dos Eucaliptos. O árbitro earíeoa Lefevltr atuou o primeiro desses
~~

"
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5 Lideranca ·Absoluta.!». .

•glpa
Do..Campeonato Femlnln de Basketo

• • • IEm sensacional cotejo, as moças sogipanas abateram o "ííve" d~ União
Dramatica e extraordinaria.; por 45x22, conservando a invencibilidade - Vitória do Internacional no

Grenal-de basket feminino .Analisando o jõg~J t'mpregado pe-
lo quadro u-í co lor. é jn-ecí so que
se (liga que foi i-ea.Ime n te justa a
vit6ria. l!:mbora -enfr<õffia.n.do um
adversá.rio de í ndi scu trvel eaüeg o-
ria, so ube o ~<>_~T""1:!om o
eo njunto e com o padrão costu-
meiro. Cumpriu-se perfeitamente na
ví tõr ía dó GCrêull0 o ditaõo: Um por
todos e t0<1"'8 por um". Apresen-,
tou o iricol6r mal urna vez, um
basketball superior ao seu anta-
gonista: Controle perfeito da bo-
la, pa.ssea precisos, cestas de meia
dtatâ.ncía. {<>lias com maestrla, dis-
puta cat eg'ôr íca de1)al~ d~ ambos
os rebot es, on!l~ Te1 ms,-fõi absotu-
to. J<Jn!bora tivesse falhado maio
Iances-zívr es do 'lue em outras o-
por-turrtdadea, -eOil;SAlg\lJJl". o Grêmio
acerta)' mats vezes d'll !lu'} õ Cru-
zeiro.

Indi .••idualmente, Telmo· e 'V!lson
foram os grandes vultos do me-
moravel 'feito. Estes dois '-astros"
demonstraram perfeito entendi-
mente e certamente merecem ser
apontados como os dois melhores
atletas de bMketball da at.uatt-
dade tal a maneira como dispu-
taraJ;l nesta partida. Canal e Nei,
muito seguros e sempr-e a postos,
foram peças ind4spensá.veis no con-
junto. Ewerton, como marcador <l;<>
malici-oso GleI)mar, eu mjn-i u perfeI-
tamente sua missão, sendo que Tas-
so jogou sempre o qu -e sabe e j\t-
mais compromet eu. ]:i) também os
considerados reservas: Nelson, Car-
los Sérgio e Amim, cumpriram sua
missão, quando se viram forGados
a substituir os jog-adores titul\-
res, que haviam feito 5 faltas,

, (Continuação na 11, a lIáginaj
Pe.rante um publico bastante

numeroso, foi efetuado na noite
de ontem, na quadra da Rua.
Quintino Boca í uv a , o sensacio-

nal cotejo entre as equ ipes do
Gremiv Na utico Un íão, local, ••
da Sogipa, pelo campeonato me-
tropolitano de. bask et -bal l femi-
nino. Este embate estava parti-
cularmente interessando o mundo
esportivo porque nele iria deci-
dir-se a liderança do primeiro
turno do certame, estando amuas
equipes sem derrota e comparti-
lhando a primeira colocação.

O co nju n.to da Sogipa, reabili-
ta ndo-se por completo de- su a
atuação pouco sa t isfa tor la de
q ua ntí o enfrentou o Piratas, ob-
teve expressiva vitoria sobre as
"celestes" pelo placard de 45.x22,
que bem ret'l etí u a s up erio r ida de
demonstrada pelas. moças da ve-
terana associação da Av. Alberto
Bí n s .

Já no final do primeiro quarto
a Sogipa trtunrava por 9x3; co n-
tin ue u vencendo no fim do prí-
m ei ro tempo por 21xl0.

No terceiro quart o, a vantagem
da Sogí pa era de 32x15. Encer-
rando a peleja, o escore favore- A

c ia. a Sogipa, eomo dissemos, por
4ó,,22, .

E' justo porem que se diga que
a caDitã 'do quadro un io n ist a, por
sinal a melhor jogadora deste
conjunto, Dí va, contundiu-se ao
final do 1.0 quarto, d elxa ndn a
qua dra.. Fez varias ten ta t lva s de.
voltar, mas nunca logrou des en-
vo lver a Sua reco nnecída ef ici-êrr-
cia .

" vitoria da Soglpa não dei-
xou duvida, pois serup re agiu
com multo sensn de conjunto,
enorme disposição de luta e t ec-
ni r-a mal s apurada.. ,

AH m el hnres da eq urpe vence-
dora !oram: Beatriz, Ll za, Ma t-got
e Magda . .No quadro ven cid o,
deRta,caram-se Jná, Ana" It.da,

Os quadros jogaram e marca-
ram da seguínt.e maneí ra :

Carmen (2), Rose (O), 7-01ma (2),
Ana (4), Zilda (3), Thná (O),

O embate foi controJa<1o pelo
carioca Afonso Ler ev re e Anto-
nio Heinz, corn bom desempenho.

me ntr an ul aô a. Logo mais é co-
brada uma falta pessoal, sendo
que os dois lances a seu favor Ne-
d e co ns eg ue concret í eat-, empatan-
do a partWa em H pon tos no tem-
J)O r<?g~nta:r, .

Apõs um minuto de descanso,
deu-se In icí-o -k prtm efra.pr o rr-og a-
ção de 5 m ln utog, arrancando o
GremiQ -na frente, m.as sem1'lrese ...
guí do de l)"rto pelo Cruzeiro.
Quando ta l+avam apenas ,50 se-
gundos, novamente verifica-se um
empate, dp.sta feita em 48 pontos
e com este escore finaliza este
tempo extr a,

"ITORJA. no IN'rl<:UXA.CION A.L
NO ";RE"'.>\ J.

Na meama ocasião, mas na qua-
dra da Rua Sí lv eí ro, jogaram
ainda pelo campeo na te metropo-
litano de basket f em ln ln o as e-
quipes do E. C. r nter nacto nat e
do Gremio Por to Alegrense., <'fi
mais um Gren~l, Jêm vi rt ud e na.
col ocação em ambos Quadros na
tabela, o cla salco não d espert ou
maior Inj eresse, émbora tenha
sido a sstxt ido por regular p ub l í-
eo. O ,primeiro ha lf -t í me findou
C01l1 as trlco lo res ve-nesnrto lH-,r
16x12. Ma:sJ no segundo periodo,
as cc loru..das re-agiram, '8 COUBe ••
g u iram trIunfar por 31x21.

Foi côs'Hnha da pugna li g re-
mista GlIca, com 10 uo ntos ,

A eata, allur& dos acontecimen-
tos, o Grêmio contava em cancha
com sõmerrte doi" titulares (Ca-
lunga T~lmo) e, já que os de-
ma í s haviam eomp letad o a quínta
f a.It a.. v iu-jse obrigado a lançar mão
dos reservas Nelson, Amím e Gar-
Ios Sérgio, Iniciada a segunda pror-
rogação, o Cruzeiro levou peque-
na vantagem, mas apenas por pou-
cos instantes, pois graças a duas
f n ve st í da s ma gíatr a.Is de Calunga,
êste con seg ue cercear em vanta-
gem seu team. FaltandiO -ap1'oxf.
m ad a.merrt.a 2 nrinutl>S, Telmo foi
ohrigadO li abandonar- a quadra
pois também comp le ta ra a quint~
falta . Ne í, bastante eontudido, o
substitui, sõmen te para fazer nú-
mero. A esta altura, quando o Cru-
zeiro leva\a apa.re nt e van tagern, poi
con tav a a í nda com .a maioria dos
titulares, os co n std er-ados reservas
do Grêmio, mantiveram a diferen-
ça >e com 58 pró. Grêmio e 53 pró
Cruz\üro finaliza um dos maiores
espetáeul-:lS esportivos dos últimos
aTI(.'Y-S. -

SOGIPA: Magda (12), Mar g o t
(13), Bea t riz (8), Noeml (6), 11-
za (4), Cio é (2) e Gesha (O).

'UNUO: Diva (4), Iêda (7),

./

7:;·!~~·~1·~~!~:::""...~
certnDl~ tnternurI01Htl. xe~,"tN snb«'r

:Nljh....-de te.n1s lJli:e .•.•nne-lonaJ, <"UIU n ae O' faTilo' tlesta feU",....AP)lJ'l' ft-

lJarH«;It)nt:J{o ãe ~ollheeldo:s UNtl'Olllj g.1l11.r(1:l OlJ~ralS l'4.",.:oh~~.&(&~ IUtr,. to-
do heslio.·te ln"suu~o" de- ,·itr o~ )):11'- )UUl" lunn dt'"ciNfto nU:I t • A (,R'I" ju .•
".es. A CUI.federucrão Brasileira de fOTlnou-lne que nquJ ea t ••rê o , lf"O- .• -_.~. ~.... ~ . - ..••_-

Começará ...
(Continuação da 6.30 Pagina)

A. Pritf'ch.
15,00 - Ar-r em es so do

me ns - B. Strohmeier
borda e A, F'a us tf n í •

'1.5,10 - 2110 metro 1'a""5, rno ,
ça s ,- 1<;. Lop es - Ca-r lt nd'a Silva
e N. Riggon.

Di-sco, h o-
- L Ta-.O Cruzeiro tev e a ltos e bai-

xos. .Jog o u ma.l no pl'lmf'ü'o tem-
))0. Agigantou-se n se ng'und o lle-
r íodo. Mas, mó âo , geral. não
atuou com . ia ue, se faz
neeessá ida de ba s-
kethaH liiIuals não
lhe ra: um enten-
di lTI en o Cr uz ei ro
desta:' 'uiu o seu
intent

Os to Cruzeiro
fo ra.m. '. Cl eo maa'
não p. rn ei ro, pare-
cia íno , .ruítos aances.
Ivo teve altos e baixos, mas foi
melhor do que outras vezes. O Jo-
vem Der en jt, lançado 110S minut-os
finais, houve-se muito bem. Da-
da foi regular. Torrano, por íncr i-
vel que pareça, foi o mais fraco.

A arbitragem, a ca.r go de Af-
fonso Le rev er e Franco Conte,
deixou pOUCü a desejar, aliás foi
pratica.mente sem senões. Apenas
não concordamos com a falta téc-
nica cobrada pe lo juiz carioea (Ie
um asstst ent e que invadiu a qua-
d ra em dado momento. Cremos que
jamats podia cobrar esta falta con-
tra o Grêmio, já que não podia
ter certeza se o referido asslst en-
te (Ora elemento do Grêmio ou não.

15,30 - 2QO metros ra so s, ho-
~n<;ns - D. Morosinl - :'1, Wey-
rich e C. Sa n t an a ; Salto em altu-
ra, moças - :11. Hf t t er - K, suer-
tert e I. Santos.

15,45 - Arrernaaso do d iseo, mo-
ças - A, Kaebisch - L. Wa sxa k
e Elcna Abran.

Internacional.
(Continuação da 6.a Pagina)

mo e Brandão: Zacal'ias, Raimun-
do, Beto, Da Silva e Domaío,

H,50 - 3.000 mts , rasos, homens
- H. Fraga - N. Etch!churry e
L. Juffo. ~

16,10 - 80 m ts . ejbaar ei r a s, mo-
ças - M, Ritter - I. Santos e E,
Lopes.

16,30 - 10.000 mts. rasos, h o-,
m en s - L. C. Flor - P. Co d ev í lla
& E. Barbosa; Salto em distância
homens - P. Oliveira - C, Ma r-
sf g t ia e 1\1. M:artins; Ar re measo i.10
martelo, homens - B. Stroh mef er
- O. Mello e fi. Park e .

. RESlffiRVAS- VaIdo (Mário).
Dentinho, Pipoca e Gl'ijó; JUli0 "
Abigail; Carioca, RibM, Martins
Albertí e Oastaldoní II,

A novidade do ensaio foi a pre-
sença . dó halt-esquerdo Valdemar.
ex-juveníl tricolor. Após o final
da prática, o atleta foi procurado
pelos dirigentes rajados.: fixando
sua eontrataçâo por uma tempo-
rada. .

Tudo indica que o referido
player fará sua estréia frente ao
Clube do Estádio Olímpico.

17,15 - Revezamento 4x400 mts.,
homens - G. Stobaus - C. sa nra.,
na - G. La g'h.i e E. Btobaus.

Dois lideres Gremio: Fé.no... {Continuação da _10.- pág.}
(Oent , da página do Oêntro] dos clássicos .a v{ .ea caxíense to

os cotejos !tavadc. por estas e-
Ayres, para os "juventinos';' (ipes sempre tem movimentado
. Olasstfícaçãe dos concorrentes: os afit:io.l'<.!0S, tal como· deverá
Àpós os' ro~os da 2a rodada, é a ocorrer na tarde do próximo do-
seguinte a classificação dos con- míngo. Pedro Bcrzarini será o ár-
:endores, .a tabela de pontos do bítro encai r cgr+'o dr dirigir a con-
2° turno: tenda, tendo em Miguel e Pípi-
1° lugar: G E. C_'uzeil'o do SU1Uha,. os ~'.S au _~_:3.res_

~ Pombal f.".C.: - 2 jogos, 2 vi-' Aimoré x Gethal - O Gethal,
tórias, 4 00>:ltoSganhos, zero per- peleja de fundo, receberá a vi-
didos. sita do A:~lOré qt' vem de um

9jJ InO'.o •• - ... 'R T'Lll~; '9 iAoco ::riunfes ....c:Â'.3..!A A~.r1

grernista. Os jogadóres estão mais da
que bem . preparados tlsicarnen te.
Ora, é 162'ico, que at.etas perfeitos,
gozando de uma preparação :fisicR
notável, bem nutridos e melhor treI-
nados, é Iõgico repetimos que sin-
tam "vontade de vencer". E nesta
fõrça de vontade vai levando ele
roldão o Grêmio, aos seus adversa-
rios.

o Tl'RNO FINAl,



..lMHA AS REGATASDE "SHARPIES"E "SNIPES" NA RAIA DO GUAIBA
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Sogipa na
Do Campeonato
• * ~ * * •••••• '••••••• * * * * * * * • * * * * «. * * •

~GANHAM REPERCUSSAO OS .111
JOGOS ABERTOS FEMININOS!

Os Jogos Aberres Femininos estão polarizando as atenções ge-
rais, Há grande interesse em diversas agremíações pelõ prélio má-
xímd feminino do extremo sul do pais, a ser realizado no proxímo mês
de novembrç. ' . ,
. Entre as competições que estão despertando mais entusiasmo síta-
se .a de pesca, Promete esse grande prélio ter u mdestaque todo €s-
pecial. já que vamos contar com o grande apoio da FRAP, ou seja, a
Fedel'açãó Rio Grandense d-os Amadores da Pesca, que se dirigirá a
todas as filiadas locais -e ínteríoranas, concitando-as a participarem
do primeiro grande concurso de pesca feminina a ser' efetuada em
nosso Estado,

Também a parte hípica deverá ter grande realce, Sabemos que a
Sogipa competirá na prova de amazonas, assim como o Náutico União,
'A SOgi'patambém deverá participar da competição de vela, assim como
de todas as demais que serão realizadas,

ABERTURA DA TEMPORADA AQUATICA NA SOGIPA

A Sogipa abrirá amanhã a temporada aquática, iranqueando a
"Piscina Werner Beck " a todos os socíos que tenham feito o exame
medico, A Sogipa iniciará, assim, o preparo da sua equipe que par-
ticipará dos Jogos Abertos Femininos e da próxima temporada orícral,

..•

-derancaAbsoluta
.)

de Basket

Uovimentado lance debaixo da cesta da Sogipa no cotejo de ontem à noite, que decidiu a liderança. do cam- -
'eonato feminino de basketball. Ao fundo, vê-se a eapítã do team unlonísta, Diva, segurando a perna ma-

chucada, que lhe prejudicou' a atuaçãodesde os prímõrdtos do match.
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BiTUBNO DO CAMPiONATO MiTROPOIIfANO••••••••••
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,C~mpenato Brasileiro ~e .Lance.! Na quadra 40 IPA, às ,14 h~ra8 _ A Sogipa é I, er ª
-Lívre, por corres.l?0ndencul, em i do certame do hasqlletIe feminino _ Prossegue ::comemoração 110, dia do Basque- ,: , ~;:
te. Este certame é efetivado em j aman.hi o certame de futebol de salão §
todo o Brasil, efetuando os ces' .;••••••••••••••••••II•••••II••••••U••II........ U" ••••III•••••"''' ••••••''' ••••'' •••II••••••i
~inhas 20 lal1~~s. após 08 qua:is os perallo com geral expectativa. I . .
resultados serao enVlad?s para. a Desde os minutos iniciais do pré-:cap, o~d!! .se eonhecerá o eam- lia ficou patente que as sogípa-
peao brasííeíro. ,'nas 'estavam melhor entrosaâas e? local d? cl:1'mpeollato gaácho dificilmente cederiam 1\ vitória pa-
set;~ a qll.adl~ coberta do I. P. A., ra as adversárias, Esta superío.
em Petrópolís, estando o infcio ridade ficou mais acentuada quan-
marcado para às 14 horas. d tí I D: d U' ã te
Segundo conseguimos apurar o a ees m Ia iva, o m o, . .

todos os clubes metropolitanos es~ ve que abandonar a ql1~dra, les!o-
tarã . t ..• nada. Com esta defecC80 os umo-arao I?resen es, com equipes ae nistas decaíram sensivelmente. No
10 cestinhas. f' I ltô . d ra asCAMPEONAT~ FEMININO DI m~ 11 vrtorra. pen eu pa

BASQUETE sogipanas pela contagem de ~5 a
, .' 22. Com este trrunfo as alvi-ne-A última rodada do cam~eona- gras se isolaram na liderança do

to femmmo de basquete fOI des- certame marchando céleres para
dobrado em duas rodadas .. A prm- • 'conquista do bí-campeonato",
eípal delas reuniu ~s dOIS l~~e. O outro encontro foi realizado
res do certame, Sogipa e Umao. na quadra do Internacional, no
Por esta razao o encontro era es- clássico GRENAL. O jôgo foi

muito movimentado, empregando-
se ambas as equipes com muito
ardôr. No final a vitória sorriu
para as coloradas :pela contagemo.e ~1_~_27.~

Continuará esta noite. em
locais distintos, a disputa do
certame fe~inino de. .bola ao.'
cesto da capital. ausptcíado pe-
Ja FCB. '
A 'rodada de logo mais, cor-
i-esnondente a penúltima etapa
do 2.0 turno. está composta de
duas interessantes pelejas.
- Na cancna cimentada da
rua Quintino Bocaíuva, nos
Moinhos de Vento, as. "tlstr~-
Ias" unjonjstas r,:cebe!'ao. a VI-
síta do esquadrao trícotor do
Grêmio Pr to Alegrense. A!3 pu-
pilas do professor WaldIr .E.
cha r-t, possuidoras de m~,.or
classe contam com o ravorjtjs-
mo d~ cátedra. EqUipes pro-
váveis: _ .
G N UNIAO - Djva, Yeda, ,

Ca~me'n. Rose Mary e. Zolma,
GREMIO P. A. - GIlca. Ivo-

ne, Iolanda, Adélia e 'Va.nda,
- Na quadra da p,raça Côn~-
'o Marce[ino, na CIdade Bal-
(a o elenco. locatário do E.
J.' Biratas dará combate ao.
"tive" líder do certame, re-
presentativo da veterana a~l'e-
mjação da avo Alberto ~I:t.:S.
As "cestjnhas", sogrparias .lr~o
a '<}ancha dispostas a oonf ir-
mar .sua su:p.,erioridade. ~ man-
.fer-se na honrosa posicao que
hora desfrutam: Equipes pro-
váveis:
SOGIPA - Margot, Magda, Il-

za, Noem l e eBatriz .
PIRATAS - IdJthe. Rosa,
Gislene Luci e Marlene.
-'E~ ambos os locais pj-eca-
lecerá o ' hor-ár io de 20 •.30 ho-
ras com 15' de tolerancía, de-
vendo as autoridades (á.rbttr-os
e meaár ioa) serem ,forneCl9->l:s
pelo Departamento de OfiCIaiS
da FGB.
RESULTkDOS ,DE TERÇA-

FEIRA
Os jogos da rodada de an te-

:Continua na página seguinte)
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AMANHA CONTINUA O I
FEMININO

Em dois locais_distintos, realí-
zar-se-ão amanhã à noite os dois
últimos .jogo s do p r im e i r 'o
turno do Campeonato Feminirtõ
de Basketball. Na -quadra da So.'
gipa, o quadro dêste enfrentará o
tearn do Internacional, devendo os
quinteto.s do União e do Piratas
se defrontarem 'na cancha dêsteúltimo.'

Para controlarem êstes Jogos,
foram indicadas as seguintes iU,'toridades: .
Quadra da Sogipa _ Juizes:

Mauro Ferretti e Antônio Heinz:
mesários: Pedro AIUéFico. e Davi
Flor,
Quadra do Piratas Franco

Conto e Ivo Ribeiro Çj'\lizes)' me-
sários: Car Ios Ramos e Oro~imbo
Sampaio. /
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,IO de])at'tamento t éc n i .J:) da FGB
já' elal)orol1 o carn ej çlo segundo
turno du Canlpeonato Feminiu()
fie ,B.\sl, •.t-h"JI cujo infcio estA

pll\xin'n te-I'pa-fe!_
ub~<le<,erão à se-

C.-\RX Ii;'f' DO 2 .•• 'f'lfRNO
J)'KUTVIXOI

NOTlClARro
i:.'t'I'r~I~('

(

I ra . o~ prfolios
gul n r » nrdpln-:

i 1.& Rnuad:>: Pir í . X lntl>l'Da_

I (·r""~!l os f'jra ta,.; S g ipu 'X Grit.
l'nlt', na RfJgipa;

2.a Ro<iada - rnião x Piratas"
no {'nião: In terna('ional x Sogipa.

t
no ]ntflrn3.~·jon~J.

.: -z.a Rodada - GTPUÜO :x Pira:a3,
h,o Cr[rnjo: Jnt'fl'i'naeional x UniãCt,
no Tnternacional.

I 4_" Ro<i~"a - l'niãn x GI·"mi••

I no '{)njào: Pira tas x :-:o?ipa, PIra-
tas:

l S.a TIn(!aJa -- f-.;l'fllJio x Tnt~r ...
~n~joH~l, ~o ~r~mjo; 'Sogipa. x ir-
n ra c, ,11R ~ "g'lpa.

I * O quadro feminino da 80-
gípa manteve a sua, invenciRtIi_
dade na partida que sustentou
ontem à noite, contra o Inter-
nacíonaj, anotando 45 x 18 no

I placard. No outro jôgO da roda-
da, o União derrotou, o Piratas
por 26 x 15.

* A Sogípa conquistou on-
tem à noite o càmpeonato de
volley feminino, defrontando a
equipe da Navegantes-São João
por 2xO. com parciais de 15 x 6
e 15 x 6. .

,



HOJE: SOGIPA X tNTERNACIONAL E
UNIAO X PIRATAS, PELO FEMI-NINO
Tambem heje. jogarão Juventude Esportiva x Gaúcho, pelo certame

da 2.a Divisão
r'}NCERRANDO o primeiro tur-

no do Campeo na.to Feminino de'
Baak.et ba'll, deverão realizar-se ho-
Je il; no ite dois enco n tr-os Sem d ú-

v ida alguma, a, partida mais im-
portante é a que travarão- os qua-
dros represel}tativos da Sogipa e

- do Internacional, devendo servir
como local a q uad ra da Av. Alb e r-

to Rins. O co njun to sog lpa no, co-
mo lideI' inviclo do certame, é con-
siilerado fa;vorito. Assim mesmo,
dado a comba ttv ldad e das "estre-
1a8'" co lorada s, o embate deverá
ser dos mais í nt.er-easant es.

Complelando a última rodada do
t ur-n o inaugural, preliarão os qua-
dros do União e do Piratas, ser-
vindo como local a quadra dêste
último, O team do Piratas, atuan-
do em seus p rôxrí os dominios, cer-
tamente fará t udo para con seg uf r

o primeiro triunfo nêste campeo-
nat o. No en t re ta.nto, ta mbérn o U-
nião, que justificadament'e alimen-
ta esp e ra.nças para a conquista do
t It uIo máximo, empregar-se-á. a

POSIÇÕES NO FEMININO

E' a seguinte a colocação atual
no Campeonaco Feminino de' Bas-
ket-ball : ..

SogIpa ....••••
União ......••
Internacional •• •• ••••••
Grêmio ....••••••••••
Piratas ........••••••

V. D.
3 Q
!l 1
2 1
1 3o 3'

I
A última rodada do primeiro tur-

no deverá ser levada a efeito na
p róxírna terça-feira, 'devendo jogar,
na quadra da Sogipa, Internacional
x Sogipa e 11a quadra do União, Pi-
ratas x União ,
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BASKET

fundo para vencer mais êste com-
promisso. São êstes 'Os motivos
que nos levam a crer que o el1-
contro será bem disput.ado.

Para co ntr-o la.t-ern os jogos acima
referidos, o diretor de' ofif'iais de
F. G. B. .indicou as seguintes au-
toridades:

Jogo Sog'ípa vs, Internacional-
Juizes, Ma tu-o F'er ret.tt e Antonio
Reinz; mesários: Pedro Amédco e
Davi ~ 101'. A F. G. B. estará re-
prese-ntada p or Davi F'lo r.

Piratas vs. União - Jy.izes: F'rart
co Conte e lv o Ribeiro; m esá.r í os :
CarIos Ramos e Oroaimbo Sarnpa í o.
A F. G. B. ser-á representada por
Franco Conte.

gm amba.s as qu-ad ra.s, os jogOS
começarão às 20.30 horas.

• • • * * * * • • 111 ili * * ~ * * * * '" • * ._* •111 ••• * '" * .•.

BASKET E VOLLEYBALL I ,I I ~

VARIOS10GOS HOJE E AMANHÃ MAGDA RIVE; lima das grandes revelações do Campeonato Femi-
nino de Basketball, .hoje à noite comandará o team sogipano

frente ao conjunto do In\ernacionaI.Contlnll3l'am ontem 011jogos do eamneonnro juvenil de bruoketball,
eom 08 seg"uintes resultados: O ReJlner venceu o Interuftcional, por
39x36 tento',. e o Cruzeiro venceu a Florida, }Ior 37x24 tento ••..

CAMPEONATO FEMININO - Para llOtle a FGB marcou lllais uma
ro.lada do campeonato feminino de basketball. Na qUlldra dll Avenida
Albel't6 Blns p1'e11arllo 011"fives" do Internaci6nlll e dll S6glPII, deven-
do a 81'bltrngeln e8tllr a cllrgo d" e6mpetente juiz carioca A. Leievel".
Na quad.t·,. d6 Untão, também I.oje, pl'eUurl1o o quadl'o loeal e oPira.'
tas, Os~jogos sezão lnitJ.iado" ás 20,30 horas, Com tais jOg61SterminarA
o tllrllo do Caml)eOnato. .

CAltIPEONA'rO SECUNDA'RIO - Na quadl'a da Praça Florldll pre-
lIar116 I.oje, pe16 eamneonato da seguDlJa dl17181\0,610qua.1ros do .Tu.
ventude e do Gn(",llO. A partidn prellmb.ar serA Iniciada às 20 horas.

.CAltIPEONATO DE VOLLEYBALL - Está marca.lo pltra h6je, n6
,I180tut6 de E.lrlca~1l6, li. 20 hora ••, o jogo entJ:e 011quadros da 86lflpa
'e Nnvegantti" Silo' JOIlO; em 'ltllpllta dI) ell1>11Ie.matofemInino de volley_
);,,11. Pelo campeonato masculino o 'GrêmiO, ontem, eonsc,guiu DO"O ,irl-
~lo aR l'e.neu Q ,Pil:l\tlUl, PO:f 111x6 e 111)[1J:

,1
I
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PARTIDA D E

TEAM - EQUIPE

Partida N.?
Match N.·

Date
Data

Time
Hora

B A S K ~ T 8 A)-.I!.~.

TEAM - EQUIPE

C. B. B.

;

·····EnÜdado........ /

Team - (Quadro)

, Number
01player
Número
do atleta

f
Name of Player
Nome do atleta

Referee
Juiz

Umpire
Fisca).

First Half Time
Prímeíro Meio Tempo

Score
Contagem IFouls«'altas

····,~·,·····I·······
.............•.... ---_ -~

;
............••....

Number
of player
Número
do atleta

Name of Player
Nome do atleta

First Half Time
Primeiro Meio Tempo

I
Fouls
Faltas lFOUlSFalts.,

Score
Contagem

Time out
..... _._ -

Tempos debitados

Second Half Time
Segundo Meio Tempo

Score ------~~F'~lli~lta~S·j-~s~c~o~r~e--~I~ff~aall~t~as
Contagem Fouls Contagem ~~lls

'" 11fT •

.... {.

I Período Extra
Extra Period

Total
Score

Contagem
final

: 1

....~....,-_ .. -

Coach
Técnico

Referee
Juiz

... __ ....................•.

--
········1·

l
l

···1·--···__···..· .
. .

. ···········i .

... 1

Umpire
Fiscal

Sta:ndal'd lVIarking: E players ente r .. 'me fOI' first time
Convenção atletas que el:tram na partida pela I' vez

X goal f'rorn field O free throw, missed
cesta de campo lance livre perdido

P1p')' personal foul, two throws
- falta pessoal, 2 lances

........ 1................... . 1 1. I.. 1. ..1 1.. · .
Running Score
Curso da contagem

11 31·11("4j 516 •. 7'[11 '9+J.of!'il~11r4f15j:f6t17j18j19120i2íI221231MI25f26i27128rt9130r21r.i~13S1S-4fB5j36j3íj-I~i39r40ih~21.nI4:4j4fi146i47:481491 50
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Team - (Quadro)

Second Half
Segundo Meio

Time
Tempo

Time out ,
Tempos éiélitados·

Score
Contagem

Extra Period
Período Extra

co~~~~üem l:a~~~~\
--~.-.....i\ .

Total
Scora

Contagem
final

t:.
'L ,

Final Score
Contagem Final

Winning Team
Quadro vencedor

Captain
Capitão
Captain
Capitão

D player disqualifield
atleta desqualificado

O free throw, one point
lance livre, um ponto

P lP ~ personal foul, one throw
falta pessoal, um lance

I..........···1

'I'éonrco '
Coach .

.......... I

.................... 1 · 1 1 1 1 1 1 .
Running Sco re
Curso da contagem

1t21 3j- 4j 51 61 7i 8j 9rl{)ji1j12j13114j15ji6t17118119120~j2212312425!26i27:2gj29130j21132!33134j35136j37j38139140141142j431441451461471481491 50
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1

T technícal foul
falta técnica

O free throw, two poínts
lance livre, dois pontos

Scoré of First Half Time
Contagem do 1.Q Meio Tempo
Score of Second Half Time
Contagem do 29 Meio Tempo
Score of Extra Period
Contagem do Período Extra

Scorekeepel'
Apontador
'I'imekeeper
Cronometr'ista
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passada ollrimeiro turno do Cam- I
peonato Feminino - de Basketball , {
A .classif!cação dos ceneerrentes, f
apos os Jogos, passou a s~r a se-
guinte:. , '

, , ' Vit, Der, pts.

'OLHA OA 'TARDE •.•.Etli~ão EsportIva .1.1'- OUTUBRO ~ 1956
Isí:ii !.:r' .••v=-"t~· ~.' -

BASKET esporte há três a~os, era dé espe-
Irar-se muito mais de que afinal
apresentou frente à Sogipa .
. Foram os seguintes osresuItados
verificadós nos finais dos quartos.
11 a 3; 18 a 3; 36 a 13 e 45 a 20.
Os dois quadros atuaram e mar-

caram .como segue:

SOGIPA: Magda (20) - Margot
(7) - Beatriz (2) - Noemi (8) ~
I1za (2) - Gesha (3) - Cloê (3)
e Elizabeth.VITORIA A' VONTADE

DA SOGIPA
INTERJ:'JACIONAL: Ivete (4) -

Perante um público .apenas re- Georgina (3) - Nilzà (3) _ Ere-
gular, defrontaram-se pela última' zílrla (7) e Patrocina (3,).
rodada do primeiro turno do Cam- As melhores das vencedoras fo-
peonato Feminino de Basketball na ram Magda, Beatrtz, Margot é I1za.
noite de terça-feira os quadros da Das vencídas, somente agiu satís-
Sog ípa e do Internacional, Dada fatãriamente Nifza, tanto mais que
sua grande e visível supermridade, se iniciou na prática do esporte
o conjunto sogípano não téve a da cesta recém êste àno ,
ní~n~r dificu!d~l(le em a.bttter seu A arbitragem, a cargo de Affon-
fragd adversárto, pelo dílàtado es- so Lefcver e Mauro Ferretti, nã-o
core de 45 a 20, Jogou com tanta deixou nada a desejar.
desenvoltura do team alvi-negro,,'
que não lhe foi preciso lançar to- CLASSIFICAÇAO DAS EQUIPES
dos os titulares até o final, pois as FEMININAS
destacadas "estrelas", Margot e Finalizou na noite de terça-Ieíra
Magda, abandonando a quadra 'logo'
no início do último quarto, se des-'I------~
locaram para a quadra do Insti-
tuto de. Educação, onde partãcípa-
ram ainda do encontre de voUey-
ball frente ao quadro da Soe. Na- '--~=-----------r
veg'arrtes-Bân Jeãe . Se o / quinteto f
da Av, Alberto Bins se houve mais I
uma vez airosamente "pintando" ,
mesmo, como futuro campeão, o
adversãrío caracterizou-se pelo 0-
pôsto , ,O quinteto do Internacio- I
nal careceu de judo: não soube t
deslocar-se, não soube armar ,jO-_1
gada. alguma. que dess resultado
positivo, e, além disso, não SOube',
eneestar . De 40 tentativas de ar- ,

, remessos de- campo, apenas con- I
seguiu acertar 7 vezes, Ao quadro'
do Internacional, urge ensinar os!
primeiros fundamentos do basket- j
ball , Uma vez que se trata de um
quadro que conquistou o primeiro I
título oficial do basketball femi- ,
nino, e já vem se dedicando à. êste '

«: Basket e Volley
o JUI{Uten<po impediu a rea

ll",ação da pr1l"elra pat"tida da
série 8u"leul.én tar p~'og;raJua(la
pal'a deei.1ir O caJnI>eOl18to
porto-Illegrense .Ie vOlleyball.
entre as fortes equipes do Grê·
nJlo Porto Alegrellse e da So·
. ciedade Amigos d... BalJiearlo
Ipallema. O jogo foi novrunente
mareado para alnanhã, tlc--ven-
do ser efe1-uado Da quadra a-
berta da SogJpa. _

BASKETBALL
Caso o tempo perm.tta, ser!io

realllla.los os seglllntes jo~o ••
ltelos eeutnmes t1.a Feilera~i\o
Galte-lan de BasJr.et:
GRElUIO .'S. CRUZEIRO, se-
gllJUlo da ""rle decish'a pelo
t"anll,eonato de segundos qun-
,Iros da <'ida.le. O jogo será e-
fetn:u10 na quadra da Sogipu,
às :':1 horas.
80GIPA ••.••• GRElUO, pelo

einupeonat~ feulluino tIe bns-
ketbnU, n ser efetuatlo Da qD't~
dra da Soglpa, às 20 I.ora ••,
INTERNACIONAL "'8. PIRA-

TAS, na quadra do l:nt"rnat'lo-
nlLl~ pelo eampeun'te feminino,
às 20 hor-as •

•

Scgipa .. ... 4 O 8
União 3 1 7
Internacional'. 2 2 6
Grêmía ,. ,. 1 3 5
PU'!tas O 4 4

;

AMANHA O 2.0 GRE.CRUZ
N t os. SECUNDARIO

Tendo como local a quadra da
Sogipa, deverá .realízar-se, amanhã
à noite, li; segunda partida da se~
rte "melhor de três", eI1tre os Sô- I
gundos 'quadros do Gremio e do
Cruzeiro, 'para decisão do více-
campeonato da categoria. O con-
junto estrelado que, no primeiro
'jogo, realizado na quinta-feira na
quadra do União, conseguiu brio
lhante triunfo, está disposto are.
petir sua façanha da semana pas-
sada e com Isto assegurar defini.
tivamente o více-campecnato. Por
sua vez, o 'Gremío também deseja
tirar a má impressão deixada no
ultimo jogo e po;: isto fIará tudo
para abater o forte team estrelado, t

Preliminarmente, disputarão pe.
10 campeonato feminino, às 20 ho-
ras, pela primei rã rodada do se
gundo turno, os quadros da Sogip
e do Gremio. '
~a jogarão pelo campeonato,

feminino, na quadra do Piratas, o [
quadro deste, e do Internacíonal.

BASKET..t3 - OUTUBRO - J956

/. ~

5 Jogos Hoje Pelos
C mp onatos da FGB

Hoje à noite, na quadra -dó Sogipa, terá .luqor
a segunda partida 'de "melhor de três" entre Gre-
mio e Cruzeiro, em disputa do vice-cornpeonoto de
sequndos quadros da Divisão de Honra. Caso D Cru-
zeiro vença mais esse prélio, pois que foi vitorioso
no inicial, téró obtido a posiçõo, tornando-se des-
necessário o terceiro cotejo. Esse prélio será ante-
cedido pelo encontro das estrelas da Sogipa e do
Grernio, que, às 20 horas, entrarão em pugna pe-
IQcertame feminino.

"



JOGOS REALIZADOS

r.T " )3AS~ET'BALL
-"

Mar~a o carnet da FGR para ho-
je os jogos tio campeonato porto-
aIegrense remini!,o de basketbalt
entre os quadros do rnternactonaí
x Nâut.ico União e Grêmio x Pi-
ratas. A primeira partida deverra
ter a quadra do Internacional eO-
mo local, mas, em vista de sua
tmprattcabíj tdade, o clube colora-
do perdeu o mando. De conformi-
dade com o reg utamento, o jôgo
será efetuad'6" na cancha da Quin-
tino Bocayuva z O outro jogo 1a
rodada terá lugar na quadra do
Está!lio OUmpico. Horário dos jo-
gos: 20 horas.

Foram realizados, ontem, quatro
partidas pelo eertame citadino ju-
venil, sendo êstes os resuttaüos: a
norida venceu o Internacional,
por WO; o Cruzeiro venceu o
Renner, por 50x39; a Sogipa ven-
ceu o Grêmio, por 54x27; O União
venceu o Gaucho, por 74x21, e de-
ststênuía, poís que tendo sido eli-
minado por terem atingidos o má-
ximo de faltas quatro pleyers tri-
colores e pão contando o quadro
com reservas, o Gaucho retirou-
se quando estava com um unteo
pleyer em con<l,lção de jôgo.

BASKET Na nqíte de hoje,
na cancha da Sogipa, defrontar-
se-ão as equipes femininas de
basket da Sogipa e do Grêmio
Pôrto Alegrense, em prélio decí-

I

sívo para o título de campeão me-
tropolitano, O prélio está sendo a.
guardado com grande interêsse e
deverá atrair um grande púalíco
na quadra da Avenida Alberto
Bins.

\ '

fOLHA DA rARDE-=-.
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HOJE UEUNIXO DE JHi'ICIAIS
1;", /1' C;,-~,

o diretor '1ie oficiais da F. G. B,
está convocando tODOS os juizes e

j mesar íos pa ra uma sessão a ter
r lugar hok e à noite, n,,",sede ~a err-

1

tidade, com inicio às ~ horas. En-
carece o di\-e'tor DO referido de-
par tam e-nt o Q pontual compareci-
mento de todos em .vista da ím-

I por tancla dos assuntos que deve-
rão ser debatidos.

:: JOGOS AlIIA:VH.A NO FEMININO

Já tendo regressado o diretor
de oficiais da F.G.B., como tarn-

I
bem diversos a r'b í tr-o s da eutidade
. espeeializa.da, terão reinicio an1a ...
nhã li noite os campeonatos de

, ba~ket-bal1 da cidade. Assim sen-
, do. pejo campeonato fem""-ino, se-
rão desdobt'ados dois jogos. União

, e Pitatas enfren tav-se-ão na qua-
dra cimentada da rua Quintino

, Boca íu va, enquanto o quadro lider
I do certame. a Sogipa, dará comba-
te ao t.earn de Internacional, na
cancha as í altada da avo Alberto
Bln s. De principio. esta partida
havia siclo pi'og ra mada para a

. quadra. do Lrt er na.cí orraf , no Menl-
, no Deus, roas em vista do estrago.
que sofreu a refer,ida cancha re-
centemente. quando diversos joga-
dores de foot-hall utilizaram a
quadra para a pra tíca de roo t-ban
o diretor t.ecnico da FG Bviu-se
obrigado a tn t erdttar a cancha.

Conf.ortne a esca Iação ·baixada
pelo depa rta mento de Lificia.is, de-
verão t un clón az as seguintes au ...
tor-ida.d ss :

Uniüo v a. Pt ra ta.s - AnLorr!o
Herns e' ;Vlattr(, F'erre t í (juizes),
Antonio Noronha e Iv o Ribeiro
(mesaríos). Delegado da FGB: Ivo
Ribeiro.
Internacional V~. Sogip a - Ser-

gie ZanelJa ~ Ca r los Scarpini (jui-
zes), Ro In eí H.ezende e Claudio
Pereira (ruesa rtos). Delegado da
li'GB: Rolnei Hezende.

SOGIPA E UNIÃO VENCERAM
A Oltlma rodada dó campeona.

to Metropolitano de Basquete feml.
nl no foI desdobrada em dois 101/01.
Na qu"dra da $oglpa, perante u-

ma assistência dIminuta, defronta.
ram-se as rêpresentações de 50-
glpa e do Internacional, num dOI
.clássicos diste esporte. Apesar
de muitos esperarem que as ee-
loradas opusessem séria resisti.,.
ela, isto não aconteceu, pois desde
o infcio as alvl·negras deram mos-
tras de um melhor entendimonto •
maior volume de 16go. Ao findar

o prImeIro tempo, ,. • 'oglpa
\/encla por 33 a 4, o que traduJ
fielmente o que fqll o dêsenrolar
do 16go. No se!j'lIndo tempo •
produção das vencedoras decaiu
um pouco, o que '/feito, pois o
triunfo 16 estava consolidado. Mes·
mo assIm ainda chegaram aos 53
pontos, enquanto •• coloradas fI-
~avam em 21.

Magda, da 509lpa, com 20 pon-
tos, foI a cestinha do encontro.

UNIÃO VENCEDOR
.Na quadra da RUIl Qulntlno 80-

SOGIPA E INTERNACIONAL VEN-
CERAM EM BASKET (DAMAS)
Suspensos de 29 a 5 de novembro os certames
da 2.a divisão Motivo: falia de autoridades
No prélío inaugural {].O returno

. do certame pôrto-alegrense de bas-
ket f.eminino, ontem à noite na

EM BASQUETE
caluva o UnUlo recebeu a visIta do
Piratas, completando a rodada. AI
unlonlsta. apareciam como as fa.
vorltas dêste encontro, o que no
final realmente aconteceu. Ven.
ceram com catagorla e claslé. No
primeiro tempo o marcador acu-
sava a vlt6rla parcial do União
por 14 • 10. No final, depois de
estarem sempre liderando, o U.
nlfio ~a9rou·se vencedor pela COIl-
tnbem do 35 • 17. Dlva, do u-
nIão, foi. cestinha, com 17 pontos.

quadra. da av. 41berto Bins, a 80-
gipa derrotou ao Grêmio por 53 x
23. com 22xl<1ao intervalo. Fói ces-
tinha do mateh a sogípana Magda,
com 26 pontos.
As autoridades escaladas para. o

controle do jogo não comparece-
ram, críando sério embaraço aos
clubes interessados e provocando
um atraso de 45 minutos no início
da Porfia. Os próprios interessados
tiveram de ir à procura dos senho-
res da. FGV para conseguir 00 ma-
terial necessário à oficialização do-
cumental do match! ...

SUSPENSOS OS CERTAMES
DA 2.a DIVISiíO

Por ordem do 1.0 více-presíden-
te Hilton Mellechi, no exercíío da
presidência, foram suspensos de
29 dêste mês até 5 de novembro
os jogos dos campeonatos fenllni-
no, juvenil e infantil da 2.a. Divi-
são de Basket da. cidade. em virtu-
de da precariedade de autoridades
para, controlá-Ios. .

VENCERAM AS COLORADAS

Na cancha da. Praça Oônego Mar-
celíno, também pelo campeonato
cítadíno de basket feminino, as
moças do IniJernacional venceram
as do Piratas por 24x16. Geo:rgi-
nha, da equipe colorada, foi a ees-
tinha, com 11 pontos.

••
~

i
1
=J

~~~



" BASKET
RECOMECARAO HOJE OS
CERTAMES FEMININO E
DA SEGUNDA ,DIVISAO
Ilníãc x Piratas; Internacional x Sogipa e Pi-
ralas x Juventude as partidas programadas
CONCLUIDO o Campeonato Es-

tadual de Basketball de Santa Ma-
ria e tendo regressado o diretor
de oficiais da F \.:., B.. deverão
recomeçar os di .ersos certames ci-
tadinos que se encontravam pa-
ralisados, -Asstrr sendo o Campeo-
nato Feminino irosseguírá hoje à
noite, com a realização dos jogos
correspondentes r~ segunda roda-
da do segundo turno, Na quadra
cimentada Ia .ua Quintino Bo-
caíuva nater-se-ão os teams do
União e do Piratas. O favorito do
encontro, sem duvida alguma, é
o quadro do clube nautico que,

. como vice-lider do certame, fará
todo o possível par- vencer mais
"te com•.norn;• .) quinteto do
Piratas, por cua vez, almeja con-
signar sua primeira vitoria no a-
tual certame, devendo para tan-
to lutar muít; .
Com muita importancia é en-

carada a zutra par 'ida da roda-
da, a se' desr' . ',I na quadra as-
faltada da Av. Alberto Bins, entre
os conjuntos da Sogipa e do In-
"'tertl ,CiO'1SJ.O .eam treinado por
Gerson ~uhe ncontra-se ponte-
ando a cabela de classificação e
tambem noje noite fará tudo
para dar mais um passo para a
conquista do it.ulc maxímo. O Irr-
ternacíonal, '01' seu turno, fazendo
uso do ardor com que costuma
atirar-se à luta. deverá constituir-
um adversa rio de respeito.

Para controlar 'os dois jogos a-
cima referidos, foram indicadas
as seguintes -uitorídades:

União vs. Piratas, Antonio
Heinz e Mauro Ferretti (juizes);

Antonio Noronha e Ivo Ribeiro (me
saríos) , Delegado da F,G.B.: Ivo
Ribeiro. Internacional vs Sogipa
-- Sergio - Zanella ê Carlos Scar-
píní (juizes); Roinei ~ezende e
Claudio Pereira (mesaríos) . Dele-
gado: Rolnei Rezende.
Ambos os jogos têm seu inicio

previsto para as 20,30 horas.

I

AS ESTRELAS do União,. vice-Iideres do campeonato da categoria, hoje à noite figuram como tavortta; --'!1
encontro que sustentarão com n- tive do Piratas
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BASKET
INTERNAtlONAl X UNIAO
E GREMIO X PIRATAS
PELO CERTAME FEMININO·

Pro ss eg-ui rá hoje il, no ite o Carn-
pe.onato .B~en1inino. com os jogos'
da ·~.a rodada, num dt>s q ua.í s Gl'e-
m lo e Pí rnt a s enf ren tar=s e-ã o na
quadra ast a l t ad a da, Av. Ca tIos
Barbosa. O enoontro e-nt r e as '''&8-
t r el a s " t r ico lo res e. azuis está des-
pertando bastante t n teress e, já que
Ju ta rü o para fugir da incômoda
posição de "lanterninha". Po r oca-
sião do p r-lm ei t-o turno, o conjunto
t ri co l o r eo nxe g u l u vencer ao qua-
(11'0 do -Piraias s, desta feita,' ten·
tarã reeü i t a r a façanha de então .
O t ea m e do Piratas, no e-ntretanto,
oc upa do até o presente o ultimo
pos t.o da tabela d•• cl a.salf ic aqão,
fará. tudo para co ns ig-na r a p r ím e i-
ra vitoria no certame- em ãnda-
D\€HltO·,

De maior importância ê a' outra
pa rtld a da rodada. a ser disputada
ent r e as f'tl uíp es do Internacional
" 40 União. na quadra deste. De
pr-ln et p í o, o jogo havia sido pro ..
g ra ma do pa ra a quadra do Inte.r-
n acl onal, mas em vista da In t er-dí-

cã.o' da q ue la c ua dra, os rubros per-
dera m o nià ndo de jogo para seu
f'o rt e adve,rsa.rio. Leve f av o r l t l am o
pende I'e 1'30 o iado das "estrelas"
a l v í e a z u is. u m a vez que atuar-ão em
seus p róp r hs d ominios " ainda
porq u e co n t.a rã o neste enco n tr»
com íI c o n e urso da desta-cada Di va
'q ue. rec upe r-a.f a da contusão que
sorreu POt- ocasião do 'encontro d e
seu Quadro com a Sogipa, 'novamen-
te e.nC'ontra-se em condições na ra
b r-il'h a r no o er r.ame que tanto Jn t e-
r esse ve-m . d~erta.ndo.
. Flm a m na s as quadras (IR jogos
In lcl a rã o às 20,30 horas.

CATJ'X~ORTCA VITOIÜA
SOGIPANo"- '

Na qnlult'õ:, da i,,.. A.lberto BinfiõC.
~nr •..enhn'nnl-~e ll~1 noite de ter(."u-
feh': •.• itelo Can11.eonnt'O· Fentlniuo
dt" IlHskl"C·-h:tll. Sog'iJ.n e Inte1'nn-
eto ••nl. O e x ee-Ie n+e eonjunto alvi- .
ne~;l'o. m evm o não se enl1n'egnulln
a fundo. llnO íeve .dit:iculflnde para
abate" " qut n te to <,olorado pelo al-
-to e~c"º.,,,E"' tle :»1 n 21, O 1.rog'resso
iJ:u-(" se- f:tz .'iientir no qU8tl1'o sogl-
pa·no é e vide-Jlfe. Il1felh:1uentef u
Dle8.no niiu se dá com os deu.:.,J",
quadl'fts qn{' ,'êJl1 }lnl'fiel)Ulndo do
en.tlJ't"'on:.in. f"x{'etuuudo-sf'. natn-
ra·hn e-nte. o t eum do União que é
o n ••••..o qUf" po(le fazer f)'("'ute 2'10
eate-J,:;ol'iz:t410esquadrão da. Sog;ilUl.
N(~ jog:o .1:1 ter~:I-feira, por exem-
pio, o Iluinteto tUit1a1' nlvi-lleg'1'o.
IUlrfit'ul:ll'fU{"n1e durante' o l,.riuleiro
))("l'j(U)4 s, ft"1f. o que bem entendiu.
J~S,H·1J.Ofi ("1 tlestn nfirJuntht.n é o
eS("Ol'(!' do te1H1)o inaugurnl, que fi-
nHli7.~;n ('o.n ~R a 4' llr6 SOgi!lft, No
dpcorl'pr do Sil'J,'!:ulul0 telnllo. lunt....;
u.ua Ye~, .ns eOlu.lnflndas de 1\ln:,:«1:1
j()~:;nT,; •• n C01H lunis desenvoltura.
te:utllt :t!"l ('{")oiOttlln~ colorn41ns con-,
s(!'g'uifl0 de",(·olltul.' a grande dife_
T•.••Jl~.' exf s tc nre sinuente portJue" n
-tt'"cuil"() SO~'i,H,no r-esof ve n fazel: fli-
ver.sw", sultsfitui-:ões,

O qll:u1ro SO~d.Ht:tlO. como fl'Ísn-
D10R. VPUl flf"Slloutnndo .....eomo boa

1. 1 o

SOGIPA 51 - INTERNACIONAL 21 - Duas movlmentadas fases do encontro que sustentaram na
noite de terça-feira, pelo certame .citadino, os quadros da Sogipa e do Internacional. A esquerda, vê-
se Georgina dominando a bola com a mão esquerda. Jara, com os braços estendidos, dirige-se ao
local da disputa. Na expectativa, cercando Georgina, vê-se Patrocinia, Noemi 'e Erezilda. A direita,
um ataque do' quadro da Sogipa. A bola, lançada por Noeml, não acertou a cesta. Esperando a con-

clusão da jogáda, colocam-se I1za (9), Erezilda (11), l'atrocinia e Nocmi (12), .

eq:uifU"t n)tt"snl' de slIa llrntlcn es-
IHH'1i,-;u .~nr. ;:,~nns de a a110S,
lu.,.n·s!ooiio.nnrunl favora-vehneIl1e. no
.e Jl{·Ol.~I'O ""f·)lfe no InteT.nncionul,
eUl dt v•••.sns í'huvf'S que eonspgll.i.l
rnUI Tinafiz:u' com s'uce sxo . O do-I
nlilli~) de bola da lualo-ria "eu)
j~'lIl1h ••e-nre ng·radantl0. Q,un"'e to-
d:t~ vem enee s tn'ndo eO)}1eel'tn fn-
('ilh1:ule tIe "lei" distollcia, sobrf'-
1Oil:,in.lo-""e.. neste sentido H ntletu
.tuH;I::da .Rj,,'e. Na disputa do~ dois
)'ebotelÕi, a extr:lo1'dina:na l\'htTgot i-
IU';ltic:uuen1e ~,b~oJlltn.
/" Os ,luis q'utulros afn:n;anl e UHU'-
('ura, •• come se-g"le': Sugilu, - lUHg-
da (~O). .No.e111i.(1'T), ,~farJ!.'ot (4).
I1",,, (2\. G.,,,h:t (16) e Cloé (2).'

lu ~t"rlH1('ionnl Geol°1!;intl (1}).
Pa1t"o(>jui.n (2). Nihmt Lvete (4!,
~f'e7.ild2' e I:t:rn (6).

NA C\ J>ITo-\J, O 'rECNTCO H~~PTA-
C,\j)IPF)Ã() ~AlJLl!iiTA

En('ontra-se em Pôrto Alegre,
desde alguns dia".·o conhecido des-
p o rt is í a paulista Tulio de Grade,
t"tnico do quadro de ba sk et.baj l do
Úorinlians Paulista, heptacampeão
de São Paulo.

O r e I'e r í d o desportista enco n tr a-
.e hosped.ado no. City .Ho t el, tendo
vindo a. nosso Estado para tra t a r
de a ss un t o s de interesse privado.

COMEÇ-.\RAM .o\S TRANSI,'E-
·RENCIAS

\

Tendo finalizado o Campeonato
da D'i v is ã o de Honra, já vê m se
realizando as p rí meí r'a s ·tranf::fel~en-
e ia.s . Nêste sentido. podemos t nf or-
mar q u e o a t t et a Garrafão. que dis-
putou p eLo Pe t rop o le T.e. no u1_o
t lm o ca m p e-o n a t.o , já e-n t ro u co m s u a
ficho. de-tran';'eren<,ia para o C .N.
U'n iã o na 'sedê dá. F.a.B.

AS .mSTR·~~T,AS DE ,",OROCARA
VIRÃO A P. AT,EGRr~ .

SÃO P.\TfJ.O. '[ (F.T.) ~ O s"l ••-
(·ioundo fenlilliu() de l.aske-tbnll 114"
SOI'oC"ahn, que recent~J1Il"ntt"' ('ou-
«luisto11 os' titiJlos de can11,efi.o dos
.J()1?;()~AJjerfnis do Infet'iol.' e 410s
Jo~;os du' Pt'hl1:J:Vlif'ra, dev e l·{' ex-.
C"ul'siou;tr· {'lU Jnar«.;o do 1Hox·in1.o
uno 1»=11';' a Argentinn. onôe r-en ll-.
~.aJ'á i()go~ em ll11eno~ 4"-.ires· '" llro-
,'iUf'i;,s ,·i~illllas,
'DUl':tllte' este ano, nintla antf"s (10

t nt ero dos tl't"ÍJlOS du 'sele~iin 1.;'11-
tistH 1.:1.'a o Calnpeollnto Bl':t!'óileil'o
a se e1'(~tllnr em Suo PuuIu no nlês
de j:lueiro. flS "es1Telns·' .1e SOl'O-
cnbu ae ver-no fazer nnu-. ~il':1 1'{)1'
dh'("I'~;;H):-;(>'~t:'tlos do pnís, tellclo ....re-
t.'{'biflo. ('on'\'iü"~ .10 Rio Gr:l1ule do
Sul, l"nntn Cnt:trjna e Pal'nnÍl.

RO~UBARD.-\. VOT,TOlJ AOS
'l'REINOS

RIO. 7 (F. T.) - Bombarda, e uIa
pr0::';011~a na. seleção b t-a s í l ei ra de
b a sk et ha ll era í n cer ta, foi' consi-
derado apto pelo medico a.ssí at e-nt e
da e-qu ipe e iniciou as praticas co-
le.tivas,
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\ BASKET 

Uniao x Internacional a Atracao . , 

De Boje Pelq .. ,l~~rtame Feminino ! 
_j 
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Prosseguem esf a noif e os campeonatos 
fe minino , e da 2. ª dlvisio da capital 

Promovidos pela Federnsao 
Gnúcha de Basquetebol, teri'ío 
artdamento esta noite os certa
me'ns citadinos das divis6es Fe
miniha e de Ascenso. 

CERATME FEMININO 
Dois jbgos, em locais- distin

tos, serño levados a efeito lo
go mais, reiniciando a disp1'lta 
·do certame das "estrelas", ero 
sua. 3.a rodada do returno. 
- Na cancha cimentada · da 

rna Quintino Bocaiuva, o "fi-
. ve" do Gremio Náutico Uniao, 
vke-lidet do campeohato, reae
rá a visita do esquadrao re
presentativo do · E. C. Interna
cional, contando as uI)ionistas 
coro o franco favoritismo da 
cátedra. 

- Na quadra a faltada do 
Estádio O!impico, na Azenha, 
o quinteto do Gretnio Porto 
Aiegrense dará / combate, em 
cótejo que se preve .equ'1ibra
do, ao atdoroso elenco do E. 
C. Piratas, 

- Ambos os jogos seriio ini
ciados as 20,30 horas, com~ 
15 ele tolerancia. 

Em dezembro o Estadual 
Feminino 

E' pensamento da Federa<;ao 
Gaucha de Basket:ball, programar 
para o dia 14 e 15 de dezembro 
nesta Capital, o Campeonato Es~ 
tadual de Basket-ball Feminino. 
Segundo estamos informados de
verao inter·vir n0 referido ce/tame 
a equipe do Corintians s. c. de 
Santa Cruz · do Su!, do América 
.de Pelotas e ·da equipe campea me
tropolitano, ainda náo apurada. 

BEATRIZ, da Scg·ipa. urna _ das 
mais gratas revela(lóes do Campeo

nato Feminino !Jo ano cm curso 
.: _______ _ 

Piratas tentará obter frente 
ao Gremio a· primeira vitoria 

PELO CERT AME DA SEGUNDA DIVISAD 
IJoGAM HOJE os ouAnRos DO -isRAELI-
1 TA X GAúCHO. E N .-S. JO.A.O X MARCILIO 

SOB os auspicios da Federaqao Nao menos interesse desperta o 
Gaucha de Basket-bal1, deveráo embate que sustentaráo os fives do 
realizar-se hoje á noite deis impar- Gremio e do Piratas, ná cancha 
tantes jogos, que darao andamento asfaltada d_a Av. Carlos Barbosa. 
ao Campeonato Feminino. Gra11de O quadro do Piratas, que até o pre
interesse desperta o encontro que sente náo conseguiu urna vitoria 
travaráo na quadra da Rua Quin- sequer, fará tudo para abater o 
tino Bocaiuva os quadros do G. N. respeitavel team tricolor. Mas ~s
Uniao e do Internacianal. Parti- te, por sua vez, também r.ao dese
cularmente, a equipe unionista en' jará a ultima posic;áo na tabela 
cara o encontro com muita serie- de classificac;áo. Caso venc;a o con
dade, já que, vencendo o jogo de junto das tres cores, a "lanterni
logo mais a noite, ainda poderá nha" ficará em poder do Piratas. 
aspirar o titulo máximo. O quadro Em caso contrál'io, sómente os jo-. 
do Internacional.que se encontra gos das duas ultimas rodadas de
em terceiro lugar na tabela de clas- cidiráo a derradeira coloca<;áo. 
sifica<;áo, por sua vez almeja um Em ambas as quadras os jogos 
triunfo, pois desta forma poderá tem seu inicio previsto para as 20,30 
conseguir urna honroga. nnslc:án nn hrn·~-c: 

1 

everáo ser in 
ltEINICIA-SE AMANBA o . de oficiais da 

final do certame 

FEMI'.NINO 
. Após ·a paralisác;il.o durante urna . 
semana, · a fim d.~ dar lugar 60s 
Jogos. Abertos Femininqs, será 
l'ei'niciado amanl;lá a noite o Cam-
peonato F'emi.nino de Basketball, 
auspiciado pela FGB. Constam da 
rodada a ante-penultima do se-
gundo turno, deis jogos. Na qua-
dra do G. N. Uniáo, preliarao os 
<i.uadros do clube náutico e do In-
ternacional, sendo qu.e n6 cancha 
ásfaltada da Av. · Carlos Barbosa, 
disputaráo os fives do Gremio e I 
do Piratas. 

Aµlbos os jogos tem seu inicio ¡ 
previsto para as 20,30 horas. 

NOVEMBRO 1956 

IARA, do Internacional, que boje 
a noite deverá integrar sua equipe 
i>ara dar coml-"' a ªº can junto do 

Uniáo 
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-sao Joao, os teams desta daráo 
comba te aos do Marcilio Dias. 

os jogos entre os segunclos qua
dros terao inicio as 20 horas e os 
encontrns principais 15 minutos a
pós o termino dos primeiros. 

Em S. Maria o Infanto-Juvenil .. 

A cidade de Santa Maria, a par
tir do dia 18 . de dezembrn, mais 
urna vez será cenário de impor~ 
tante certame estadual. Trata-se 
desta feita do Campeonato Infan
ta-Juvenil, que, segundo j¡í foi no
ticiado, será patrocinado pela Li
g·a Santamariense de Basket-ball. 
Deveráo participar do certame ju
venil os campeóes ·de Santa Maria, 
Santa Cruz, i:: o' Leopoldo e Porto 
Alegre. Os campeóes dás cidades 
interiorianas j:. foram apurados, 
devendo S. Mai;ia ser representa
do pelo Corintians A. C. Santa 
Cruz pela Ginastica e Sáo Leopol
do pelo Ti.;res E. C. 

O campeonato infantil será dis
putado entre o 'Corintia.ns de- San~ 
ta Maria, seu homónimo de' San
ta Cruz, e o campeáo metropoli
·tano, ainda .náo,., definido. 

Conforme fome . informados. pa
ra garantir melhor acomoda<;áo a 
todos os atletas participanteNo 
magno certame, a Liga patrocina
dor.a compr0meteu~ a alojar os 
atletas infantis erp casa particú
lares e os juvenis em colegios. 

Em dezembro o Estadual 
· .FeminiÍlo 

E' pensamento da Federa<;áo 
Gaucha de Basket-ball, programar 
para o dia ·14 ·e 15 de dezembro, 
nesta Capital, o ·campeonato Es
tadual de Basket-ball Feminino. 
Segundo estamos informados, de
veráo intervir n0 referido certame 
a equipe do . Corintians S.- C. de 
Santa Cruz · do Su!; do América 
de ;Pelotas e da equipe campeá me- . 
tropolitano, ainda náo apurada. 

·BEATRIZ., . da Sogipa, uma das 
mais gratas revela(lóes do Campeo- · 
.nato Feminino do ano em cur,,so 
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Quatro Jogos Hoje à Noite
No Feminino e 2.a' Divisão

pa.ssa.d o , "Dia do Basketball Su1-
A m er í oa.n o ". Nas colocaç.:ões Im e-

d í a t a s. c í a s s if ica.ra m=s e : São Paulo:
174; Rio Grande do 1\0'1'1 e, lH; ER-
·ufrito San to, 160: Eahia, 156: Rio
Grande do Sul ,139; Ceará, 131 e
Se r g í pe. 109.

Individualmente, Ivo do Ampa-
ro (Associação Atlética do Gra-
jaú). foi o campeão. Paulo Cé sa.r-
(Vi la Isabel) classificou-se em se-
g,un.do lugar, v in d o a seguir Fer_
nando Faria Almeida (Sport Clube
Bahia). Pa u l o Cê sa r Mo r e lra CRia-
ch u el o r v e Ni1ton Leme (G·rajaO).
T'odos C01l1 19 lances convertidos
em 20 tentativas.

Nas q uadras d~ U'ní ão e do Pi-;
r a ta s, d e v erã o realizar. se hoje '1
noite- os dois jogos corresponden-
tes à pe n ú l t í ma ro d a.d a do Ca m p eo
mito FC'minino de· Ba s k et ba l l . A'I
rua QUÍfltino Boca iuva, d í snu t ai-ã.ol
as eq ui p e s do {Tnião 8 do Grêulio:
enq uan t o -na "cidade baixa" o con
junto .sogíl'uno dará co mba t e a
do Pt ra tn s .

AJi~bo.s os jogO$; t ê m seu iníclo~
p'l'eV1Stu pa ra à::.: 20,30 horas.

A.s a n to rí da d e s deverão ser for
neeíd,," »810 departamento de o í i-,
c ia is da FU B.

CAIUOCAS YE\\"CERA~I O
LANCE LIYRE

. RIO, 21 (F. T.) - Com 177 po n-
tos e o n v ert id o s em 200- t en ta ttva s,
a Feder.a~i\o Metropolitana de B"-8_
t(etba 11 foi p roc l a ma d a ve-nC'edol'a
tlo rrorneio de Lance Li vre por
Corres'lJondéflcia. que a CBB ft.'7.
r ea lí aa.r a 12 de outubro próximo

, 24 - NOVEMBRO - 1956

SOGIPA 27 X PIRATAS 12 - Fase do encontro entre os quadros femininos da Sogipa e do Piratas. Idithe, do Piratas, e Noemi, saltam en
disputa da bola. eereaaas l'or.Luc1(5). J;Jeatrlz (4). Cloé (14), e Gislene .<'7). A\ esquerâa, na expectativa, encontram-se Rosa, Magda e Margot,
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FASES..DOSU,LTIMOSJOGOs. - A esquerda, 1lagra.nte do jogo entre União e Geemíe, vencido'pelo primeiro com relativa facilidade."Na f0.-
to, aparece Ivone, "estrela" revelação das trteclores, no momento em que arremessava à cesta. Na~xpectativa encontram-se Diva, Gilca, Van-
da e Carmen. A direita, fase da partida entre Sogipa e Piratas. Magda arremessou com sucesso. Debaixo da cesta, esperando a conclusão do

lance, aparecem Rosa (3), Margot e Idithe. Mais à direita: Luci e Gislene

BASKET

VenceT:tm as t>-strelaf!J do rnião e
SogiPa

Pelo Campeonato F'eminino _da
Basket-ball, defrontaram-se quin-
ta-feira, na. quadra da Rua Quin-
tino Bocaiuva, os quadros do União
e do Gremio O team do União,
mesmo nãó jog-ando o que era de
espe:-ar-se, conseguiu levar a me-
lhor pelo escore de 38 a 21
Em todo o .transcurso do emba.-
te, a equipe alvi-azul predomlr.a-,
va nas ações e consequentemente
no marcador No final do primeiro
quarto, já venciam as comandadas
de Diva Santiag-o por 14 a 8 No
termino do primetro periodo, o
mac-cador acusava 21 pró União e
13 para o Gr-emio, sendo que no
final do terceiro quarto contr nua-,
vam vencendo as "estrelas" unio-
nistas por 32 a 15.

Estes dados são uma prova elo-
quente da superioridade do quadro
unionista. Foi relativamente faciJ
5- • cri, o orque ecnica-
rn.en t e tivesse atuado a contento,
mas tão somente porque diversos
valores individuais despontaram co

iog ad a.s.
O quadr_o do Gremio, mesmo der-

rota!,!o, riao decepcfo no u, Ao co n-
trar.IO, apresentou um born padrão
de. ros c. At uo u à base de con íun-.
to, e amphou a marcação indivi-
dua l c?m muito acerto e tambem
teve diversos mOlnentos de realce
no ataque, onde Ivone e Vanda
conseguiram realizar excelentesjo_
gada.s,

Como valeres individuais, desta-
caram-se na equipe do clube ria.u-
tico Ieda e Diva. A primeira bem
comnenetrada, soube colocar-se bem

no ataque, disputando o rebote
com indicutiv.eI classe. Diva, mes-
mo contundida, jog-ou como de
costume com ·malícia, dem.onstran-
do, acima de tudo. muita visão
ã. cesta e controle perfeito da bo-
la. .

No conjunto tricolor, g9stamosj
da. atuação de Ivone, que, aliás,
vem progredindo grada.tí vam en te
na pratica de basket-ball. Mas
tambem Vanda e GiJ.ca têm d.e-
monstrado visiyel prog-resso no·
arremesso à cesta. .

Os dois quadros atuaram e mar-
caram como segue:
União - Diva (17) Ieda, (14-,

Carmen (4), Rose Mary Zolma (3),
Ana l\Iaria. Zilda, Dina."

Gremi" - Gilc,a (4-), Iolanda (5),
Vanda (9), Ivone (3), Sl1irley, A-
delia e Lí gía,

A arbitrag-em, a cargo de Franco
Conte e Ro l n ei Hezende, não corres
pondeu, particuiarmente porque
permitiram muito contacto pessoal.

Na quadra da Av. Alberto Bins,
defrontaram-se pelo mesmo carnp eo

,
A EQUIPE de basket-balI do União, tntegráda. de todas as titulares, comseu tre!n,ador prof, Wa.ldir 1':chart.
Frente ao eonjunto do Gremio, as "estrelas" alvi-azuis conseguiram belo triunfo. 'Na proxima terça-feira
o mesmo plantei deverá estar a postos para, em parf.;!Ia.dcci~v.a, enfrentar o team da Sogjpa, atual lider

invicto do campeonato

nato os quadros representativos da : Campeonato Feminino de Basket-
Sog í pa e .do Piratas. O quadro li- 'I ball, a d í r eto r la da F.G.B., desde
der do- campeonato, fazendo· valer ja vem se preocupando com a es-
sua maior categ-oria, não teve difi- . colha do técnico que orientará o
cu lda.d e- para abater o trag-il team I selecionado g-aúcho no proximo
do Piratas, pelo dilatado escore de ; Campoonato Brasileiro, a se reali-
48 a 20. I zar em São Pa.ulo, no proximo mes

de janeiro. Seg-undo esta.m os í nfo r-
Disputaram e mar!,aram as se:. mados, ainda na pro.xima semana,

guintes atletas: Sogi-pa: Magda (17) provavelmente quarta-feira, deve-
Mar go t (1.0), Noemi (7), BeatTiz rão rerfntrvse os di r eto res da en-
(7), Cloê (4) e Susi (2). Piratas: tidade especializada, para escoth e-
Edithe (7), Rosa (4-, Glsl ••n~ (4). rem o treinador, que em seg-uida
Luci (3) e Helena (2). deverá convocar as atletas que jul-

gar necessarias para for ma.çãv- i.ç-
nosso comblnadc,'l'écnico da seleção feminln.

'>Je, seg\ll1tl,~ e teJ'Ga-feira 'de-
v er ão chegar ao xeu te r mi u o- t r es 'I
carn peo n a t os pH.ü·ot·inados pela Fe-
de ra.çã.o Ga úch a de Ba sk et.ba l l, co-
mo seja m : Ho je - o Ca m peo na.to
lnfantil; ;;eg-unda-feira - '" Cam-
peonato Juvel'lil e terça-feira - o
Ca.mpeonato F'e m í n+n o. Jn t eressan-
te é se r essa lta.r a particularidade
de que a 80gipa vem liderando
nos trê!! c~rlames e nco n t.ra nd ovs s I:'?~~d.tnví cta no campeonato fe-'

Apurados os t res referidos cer-
tames, faltará então somente· co'n-
clur o campeonato da"Sf'gunda Di-
vif:ão! s en d-o (IUe então -a atual di.j·
reto rí a da F.G.B. ierá cumpri<lo
seu ca.Ien da r io ~ corrent,? ano. I

Devendo-se realizar na pi-oxtma
terça-feira a partida decisiva do



MAGDA, capitã da equipe femini-
na debasket-ball da. Sogipa, tem-
se revelado 'como uma das mais
completas "estrelas" da tempera-
d~. Além de atuar com classe e
teeníca, vem ponteando com boa.
--margemna tabela das ""cestinnas"

BASKET - Ao alto, Nilza. que
vem progredindo extraordina-
riamente no certame de basket.
Integrará a equipe do Gremio
frente ao Int~naciÕna1. Ao la-
do, três atletas do União'para o
jogo decisivo pelo titulo maximo
feminino, eom a Sogipa: Ieda.
(com a bola), Diva (10) e Zol-
ma' (12). A rodada de hoje pro-
mete grande sensação, e desen-
retar-se-â na quadra da sede

centra.l da Sogipa
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Noitada Sensacional Pelo
Eertaae Feminino de Basket
'-As amplas arquibancadas da
quadra central da Sogípa, à Av.
Alberto Rins, sem dúvida algu-
ma acolherão hoje "à noite uma
grande assíssêncía, ávida para
assistir' o encontro decisivo pe-
lo Campeonato Feminino, entre
Os quadros da Sogipa e do U-
nião. Ambos os teams, ao. que
estamos informados, encontram-
se -em' ótima forma, devendo,
por êste motivo, proporcíonar
emocionante feleja. Na realida-
de, não há favorito. Os associa-
dos e simpatizantes do União
acreditam na vitória das co-
mandadas de Diva. Mas, as mes ..

'mas esperanças alimenrl:am os
sogípanos. Em conclusão, pode-
se prever um embate equilibra-
do e sensacional.

Caso o conjunto alví-negro
da Av. Alberto Rins reedite sua
boa performance, do mesmo
jôgo do primeiro turno, terá
consequentemente conquistado o
bí-campeonato. Caso o União
consiga levar a melhor hoje à
noite far-se-á necessário a rea-
lização de uma série de melhor
de três.
Bastante interêsse desperta

também o jôgo entre os qua-
dros do Grêmio e do Interna-
cional, programado pala a qua-
dra asfaltada do Estádio Olím-
pico. As "estrêlas" tríeelores.
que se têm apresentado muito

. bem nos. seus últimos compro-
~"míssos, estão mesmo disposto.'>

a despedir-se do campeonato
Com uma vibrante vitória sobre
o tradicional' adversário, o In-
ternacional. Isto, no .entanto,
não será fácil, uma vez que o
team eolorado temas mesmas
intenções e para tanto tem se
preparado com o devido cuida-
do,

Ambos os jog'os deverão ter
-inicio às 20,30 horas

o Uustre capitão,
erárquíee, e eonhe-
em assuntos ma-
tabrex em equív9:
ao auto-alarma. IJ
nas chama a aten.
egrafista que estEj"
cabine ou dormir!'
, uma. eampanhía,
um sma1 conven-
ão pode substituir
,ermanente. Qual-
que não seía um

ro não serã regis.
elho.

de dezembro pr
mo local a Facu
as Econômicas d

organizado para
o seguinte::
~-L~_-,-_~

zes merguinarn muna vez no
na paixão vesânica pela des
arma .da calúnia e da injúria,
ram a sara):', e cujas consequê
a vítima como para o que f

Quais as ímportânéias en
soas físicas ou jurídicas?

Quais as entidades benef
Quem -autorfzcu a entreg

baseados em que leis?
Há Ministros respo;risávei

pública coniventeS? Qu.ais?
Mas condenar-se a inoce

culpados por .símples vindita?.
. O objetivo do requeríment

a sua justificativa.
Que os culpados sejam ap

ea os inocentes".

•• ~- ••• -- .••.••••••••.•~~;J..L'" •••• ~(r .••.•."&~ •••••••••••••••••..;r.a..•.o:Qr;-

para decidirem o terceiro lugar.
As comandadas de Viafore tive.
ram mais presença em quadra e
consignaram o triunfo cômoda--
mente,

, /

DIÁRIO DE NOTtCJ;ASJ

5."-FEIRA, 29 DE ~OVE~O DE 195~ ~

,..,.,-

(ESTo.B0~fEMlN'"O.

SogiPlr bitampei ~etropolll na!
VençendQ pg/~flveH dQ U!1iijQ por 2611 a na, pa r tid& d~·
cisiv(I( 1$ "e$tl'e"I$,1( $QQi.p,Qpa$ COl1qVistQfQlt1 o la",rel
Peranre numeroso público, l\IlIPta~Ç1o11 pçm,tos. .

foi travada na noite Ç1tlter- A, Ç1~p}:i\.flr~nçG C0n,te e Luír
ça-feíra, J;!í;l quadra asfaltada Anwn~s funçionçu na l.\rbJtFa-
da avo Alberto Bins, a p~leja gem, ÇOll1 çleseI\l;p~ooP satís-.
decisiva çlp campeonato femi- f!\tÓl'ÍÇl. .
nino de bola ao cesto da, ca- _ Completando a rodada
pital, auspíciado pela PGR. I final do campeonato feminino,

Estiveram em ação, no Çllª~· "'~ogaram na cancha do Está-
siço das "estrêlas", OS ç,l~nºos dio Olímpico, na Azenha, os
da Bogipa ~ do G. N.\)nii'(o. tradicionais adve:rs:+rios Grê-
Após \101 embate f(llh\'l em !le\! mio e Internacional, em mais
padrão técnicç, as :\c~,.,&tinh!l~.", um çlªssico Gre-Nal de nosso
da V~l~ranl\ agr@mtilí1lIP alvi- basgu"l~. ~s pupilas de Leo-
negra, confirmando seu fíl,vgri. nardç Via1'ore, ipg!\.\1do com
tísmo, adjudicaram-se uma bo- maipf Bilrmonia ~~ seus seto-
nita vitória pílla co~tª~ylíI\ 4e res, QQ1!t~ram um triunfo jus-
26 a 18, sendo que J<l V\lu,- to pelo. marcador Q~ 33 a 22
ciam no 1.0 tempo por 11 a fi. (1.0 \tlmpo: 13x!2), atuando
Com êste 1riUI1f.o, as pupilas os dOl~ quadros assím forma-
do jovem e dedicado treinador dos: G~EMIO P. A. - Gilca,
Gerson Ruhe çonquistaram ç\e Adélia, Ivonç ('(oestinh~" cQI\l
maneira invicta Q cétro máxime 12 pO.Rto~ li V.!ll\çlll(Se.hi!'lçy).
da corrente temporadg, ggran- E. C. ~NT~:&Ni\CIONA{.. -
tindo a JlO§S\l do b\·Ql\mPeo\1l\<' Qeor~in!l-, Iv~te. Iara, ~e4na
to citadino. As defensoras qa e 'NIlza.
jaqueta alyi,Jle)5~a fizeram .ppr ÇLA~SlflÇ.A;€4(l fINAL
merecer tao. lídíma conquista, ÇQ~1 91\ríls~lfÍlçl\ls g& w.t\jIla
~pesa,r d~,tere~ ~contrªq9 I\~~ e~ap,ll do Qílfti\me, a .ola~si~lca-
.ílstrelas Ulll0I\I$tas. i\gvrrS\\ çao por pontçs PílHhgps :ficpq

na~ de valor e que jamais ~tl sendo ª segl\iqtj:: l.p lugar .,..,.
deixaram abater. Spç. de 9m;ls~içª.'fIÂft9. AJe-

:emJiI?~SI SOGIP A - Mar- gF~ C$pglN), WylQta ,(~l~am.
got, Mª~g.l\, Noemi, Ilza e Bea- veli); ~.o - Q. N. UnlaÇl (y~-
trj~ (C!pé). GREMIO NÁUTI- ee-eampeãe), cwn 2 p. p.; :3:.0
CO VNIÁO - Diva, Y~gª - qr~mi9 Pôrto Alegrensç,
Carmen, Rose Mary (Diná) e com 5. 19. p.; 4.0 - E. C. I)i,.
ZalW!\ (Aninha). A consagr!l-- terUlw\~al, opm. fi p. p.; ~.()
d:ã-atléta sogipana Margot RIt. lugar - E .. C. PIratas. com. S
ter foi a "cestinha" do prélio, pontos - perdidos, .J
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NoitadaSens acionalP elo
Certame Feminino de Basket
-:As amplas arquibancadas da
quadra central da Sogipa, à Av.
Alberto Rins, sem dúvida algu-
ma acolherão hoje "à noite uma
grande assistência, ávida para
assistir' o encontro decisivo pe-
lo Campeonato Feminino, entre
os quadros da Sogipa e do U-
nião. Ambos os teams, ao que
estamos informados, encontram-
se -em ótima forma, devendo,
por êste motivo, proporcional'
emecionante feleja. Na realida-
de/ não há favorito. Os associa-
dos e simpatizantes do União
acreditam na vitória das co ..
mandadas de Diva. Mas, as mes-

f~A 'SOGIPA -fUI.CAMPEA
dac~DE BASQUETE
J~,?:1 Encerrou-se o Campeonato Fe·
0••0 minino de Basquete, com a vitó.
c«;ms ria da Sogípa, que, de maneira
bl-C~ invicta se. adjudicou pela segunda
consr vez ao título de campeã metro-
noite politana.
lizaç Hã três anos ~ Federação de
de tl Basquete organiza este eampeo-
Ba: nato, tendo na primeira oportunf

tamb dade triunfado o Internacional
dros No segundo ano a Sogípa vencer
ciona comprovando o seu maior pode
dra asfãItaOa<lõ Estadio orrm-
pico. As "estréIas" tricolores.
que se têm apresentado muito
',bem n68 seus últimos compro-
. misses, estão mesmo disposto ..•
a despedir-se do campeonato
com uma vibrante vitória sobre
o tradicional' adversário, o In-
ternacional. Isto, no .entanto,
não será fácil, uma vez que o
team colorado temas mesmas
intenções e para tanto tem se
preparado com o devido cuida-
do.

Ambos os jog'os deverão t.er
ihicio às 20,30 horas

FEMININO
• ·I1If1II1UIJ••••III1I1••fI••II••••IIII ••IIIII ••,"nll •••lln ••~ d
E D d •• s: veneen o; Tôdas se portaram
E errota o o Unl80 no ª num mesmo nível, merecendo oª jôgo decisivo, .por 28 a § título ~e ínvíetas,
;: 16 O' I f· : O publico que compareceu ao
E - trtu o 01 con- ª Estãdio Sogípano teve ocasíão de
~ quístado de maneira ª assistir lances de sensação, que
j'IIIIIlIIIIIIIIII"1U Invicta fll ••••IIIIII ••••III"~ ~~éfiO~raduziram a importância do

-Io, Nest~ temporada aconteceu O GR:tMIO VENCEU
'~ mesmo, ,tendo as pupilas de A PRELIMINAR
+erson Rul!.e se sagrado campeãs A preliminar do encontro deel-
'nvictas, sivo foi travado entre as equí-

f O derradeiro jôgO foi contra pes do Grêmio e do Internacional,
" equipe do União, que também para decidirem o terceiro lugar.
joga um ótimo basquete. éomo As comandadas de Viafore tíve-
e a e d i ram mais presença em quadra er spera o, as 1!Iogpanas vence- consignaram o triunfo cômoda-
ram, mas não antes sen. levar um
susto. Tiveram que se empregar mente.
a fundo e dar mostras de tôda --------~-
a sua técnica O voluntarIsmo das
unio.nistas impediu uma livre a-
ção das adversãrias, que sempre
iram obrigadas a agir com uma
-erta cautela.

I O final acusou o marcador de
~8 a 26 para as sogípanas, depois
de jã no primeiro tempo estarem
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Sogipar bicampeã metropolil na!
VellcendQ IIQ/ffiy;(:\/f do UpiiQ PQr 26xl a fia.partida de-
cisivG( gs "e$trelg~H sQgi,p(U1a$ conqvistarum o laptel
Perante nameroso público, anotando 11 pontos. '

foi travada na noite de ter- A, dupla Franco COnte e Luír
ça-feíra, na quadra asfaltada Antunes funcionou na arbitra-
da avo Alberto Bins, a peleja gem, çom pesempeoop satis-
decisiva do campeonato femi- fí-\t6rip.
nino de bola 1\0 cesto da ca- _ Completando a rodada
pital, auspiciado pela PGB. final do campeonato feminino

Estiveram em ação, no çl~~- "jogaram na cancha do Está~
siço das "estréias", OS \:l~nços dio Olímpico, na Azenha, os
da Sogipa ~ do G. N. União, tradicionais adversários Grê-
Após um embate falho em &6\1 mio e Internacional, em mais
Pílclrão técnico, as '\o~~tinhllS" um clássico Gre-Nal de nosso
da veterana agrem\ªfil~o alv~- bas~l!.~t{l. {\s pupilas de Leo-
negra, confirmando S{lU:favgrb nardo Viafore, iPgíllldo com
tismo, adjudiçaram-se uma be- mitÍOf h!\rmonia tlID seus seto-
nita vitória pela contagem de res, ooih(lram um triunfo jus-
26 a 18, sendo que já V~:Q,- to pêlo marcador Qy 33 a 22
ciam no 1.0 tempo por 11 a 6. (1.0 tempo: 13xI2), atuando
Com êste triunfo, as pupilas os d011:\quadros assim forma-
do jovem e dedicado treinador dos: G~:E:MIO B. A. ~ Gilca,
Gerson Ruhe conquistaram de Adélia, Ivone ("cestinh~' com
maneira invicta Q cétro máximo 12 pontos) 6 Vanda (SGhirlílY).
da corrente temporada, garan- E. C. ~NTE~NA,CIONAL -
tindo a posse do bi-gl!tmPeot1~. Georgina, Ivete, Iara, SelJna
to citadino. As defensoras da ê :(\.l'i'za: '
jaqueta alvi-negra fizeram .ppr Cl,.t\SSlflCAeí\.O fINAL
merecer taa. lfdima çonquista, Com as resulfadps ga última
~pesa! d~,t~lel? encontrado I\~S etapa Q9 certame, a classifica-
.ílstrelas unionjstas . ~gvrrsll- ção' par P9ntp's p\}rgjgQs :fi:cgq

na~ de valor e que jamais ~(l sendo 11 seguilltíl: 1.9 lugar ....••
deixaram abater. Spc. de Gin~stigíl- Pôrto A,l~-

~qujV(lS: SOGIP A - Mar- gre (~pgilllÜ, invicta (big!\tn~
got, Mílg\!.a, Noemi, Ilza ~ Bea- peã); ~.Q~- G. N. Uriiãl} (n-
triz ((;106). GR~MIO NAUTI- oe-eampeão), com 2 p, p.; 3~.0
CO VNIÃO - Diva, Yeda - Grêmio Pôrto A,le~ense,
Carmen, Rose Mary (Diná) e com 5 p. p.; 4.0 - E. C. In"
Zru'Pa (Aninha). A consagra- ternaçional, C9II1 (i p. p.; S.B
da atleta sogipana Margot Rít- lugar - E. C. Piratas. com' 8
ter foi a "cestinha" do prélio, pontos' perdidos. ..I
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