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TRÊS CATEGORIAS DO HORTOLÂNDIA MARCAM 14 GOLS

Choveu gols no Victor Savalla

Bola no fundo do gol
A bola chegou ao fundo dos gols 17 vezes, na manhã de sábado
dia 15 de junho. No primeiro jogo, o Sub 8
do Hortolândia venceu por 6 a 1; no segundo o Sub 9 também
marcou 6 a 1 e o Sub 10 venceu por 2 a 1.

Equipe de árbitros

Uniformizada

Os ábitros e auxiliares Celso Henrique Guimarães, Laercio José da
Silva, Rodrigo dos Santos Gabriel
e Airton Florencio Figueiredo não
tiveram trabalho para conduzir as
três partidas

Como é de rotina a torcida uniformizada do Esporte Clube Hortolândia voltaou a marcar presença
n o Victor Savalla incentivando as
equipes durante todas as partidas e
incluindo chuva de balas
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MAIS UMA VEZ OS MENORES LEVARAM A MELHOR

Sub 9 faz 6 a 1 e Sub 8 também

Jornal ALTO TAQUARAL

SÓ DEU PRANCHETINHA

A dança das pedrinhas

Mais uma vez as equipes do Sub 8 e Sub 9 conseguiram vencer com muita tranquilidade
marcando seis gol cada uma. Na foto a comeração da vitória do Sub 9.

Sub 10 ganha apertado

O ténico Michel Jean Bonnaud também faz uso dda pranchetinha com pedrinhas imantdas para demonstrar
a tática que ele espera que o time siga durnate apartida.

PREPARANDO PARA O EMBATE

‘Grito de Guerra’

A equipe do Sub 10 voltou a encontrar certa dificuldade para suplantar a equipe
o Inter Mogi. Começou vencendo com gol, cedeu o empate e só foi buscar o gol da vitória
no final da partida. Os dois gols foram de Kauã Pinheiro, camisa 8

“Eu sou um guerreiro que sozinho mato mil; eu sou da
camisa mais temida do Brasil; se for para ganhar; se for
para perder; eu sou Hortolândia e vou lutar até morrer;
um por todos; todos por um; Hortoooolâaaandiaaa!”

