Seleção de Votorantim se prepara para a 19ª Copa Brasil de Futebol Infantil
Sex, 27 de Dezembro de 2013 13:06

Na manhã desta sexta-feira o grupo realizou o último treino do ano no campo do Cermag,
devendo se reapresentar no dia 2 de janeiro e a partir do dia 3, os atletas seguem para o
alojamento com treinamentos diários. O técnico Luiz Carlos Júnior informa que a equipe fará ao
meno três amistosos antes da tradicional competição. Os adversários para os testes finais
serão Corinthians e Palmeiras, provavelmente em Votorantim e a equipe do Red Bull, na casa
do adversário, a data dos jogos serão definidas nos próximos dias.

Júnior destaca que o grupo está muito confiante e bastante focado. “Esse momento é muito
importante, já conhecemos nossos adversários e agora é intensificar os trabalhos nesse
período de antecede a copa”, complementa. O técnico lembra que a equipe já jogou vários
amistosos nesse ano, o que contribuiu muito para a formação do grupo.

A equipe de Votorantim estreia na competição do dia 17 de janeiro, contra o Cruzeiro/MG às
18h no Estádio Municipal; no dia 18, também no estádio enfrenta o Flamengo/RJ às 16h e no
dia 19 faz a última partida da primeira fase. Contra o Santos às 17h30, no Sesi.

A tradicional competição terá início no dia 16 de janeiro, quando haverá a cerimônia de
abertura às 19h e às 20h, jogam São Paulo e Vasco da Gama. As partidas da primeira fase,
onde todos do mesmo grupo se enfrentam, acontece nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, e serão
realizadas no Estádio Municipal e no campo do Sesi.
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O Grupo A tem São Paulo/SP, Vasco/RJ, Vitória/BA e Internacional/RS; Grupo B, Santos/SP,
Flamengo/RJ, Cruzeiro/MG e Seleção de Votorantim; Grupo C, Corinthians/SP, Botafogo/RJ,
Bahia/BA e Coritiba/PR e Grupo D, Palmeiras/SP, Atlético/MG, Grêmio/RS e Figueirense/SC.
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