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TRICAMPEAS ESTADUAIS DE BASKET-BALL FEMININO - Eis na foto as valorosas atletas do quin-
teto da Sogipa juntamente com o dedicado técnico Ge rson Ruhe, que conquistaram o título de tri-campeãs
I}a Estado. Mal!"da,,Noemi. Cloê, Beatri2\ e Clarice, eis os nomes das consagradas "estréIas" metropelí-

J tanas,

EQUIPE DE BASKET 'DA SOGIPA
INICIARÁ HOJE O 'TREINAMENTO
A direção técnica do Departa- de Basketball, que ora se realiza I

mento Feminino de Basketball da nesta cidade, verificou-se qUe o
Sogipa, comunica, por nosso ínter- aproveitamento, do lance-livre a-
médio a tôdas as atletas inscritas e presentou médias muito baixas. As
convida a tôdas as atletas em ge- ." estrêIas" paulistas alcançaram .,
ral, interessadas em defenderem as 57,35%, melhor resultado da fase

Ir) cores da veterana agremiaçâo da Inicial do certame, enquanto que as
. Av. Alberto Bins, na temporada metropolitanas .não passaram de
~ do ano em curso, que hoje, à noí- 49,15%, resultado, positivamente,
•••I te, será efetuado o treino de aber- fraquíssímo. Se as médias de São
I tura.' Paulo e Distrito Federal não fo-
tL Como se vê, a Sogipa resolveu ram Doas, muito menos a do Pa-

iniciar cedo os treinos dêste ano. raná, que foi de 22,99%. Acentua-
E, nãe há dúvida que tem motivos se que as médias acima citadas es-
justífícados para tanto. Isto porque tão valendo para a classificação DO
ostenta o título de tricampeã me- lance-livre, no Campeonato, a ser
tropolitana- e estadual.. Por outro apurada depois de cumprida aro-I
'lado porque, estamos informados, a dada final.
F. G, B. pretende organizar um
campeonato extra, ainda na primei-
ra metade do ano. .

BAIXO O INDICE DE LANCE
LIVRE FEMININO NO PARANA'
CURITIBA, 6 (F. T .) - Encer-

rada a disputa do turno do X
Campeonato Brasileiro Feminino
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INa próxima quinta-feira, a Federação Gaucha
de Basketball, dando seqüência à suas programa-
ções da presente temporada, fará realizar o Torneio

, Inicio do Campeonato Feminino de Basketball. Em"
. hora o certame da presente temporada só venha a

ser disputado por três equipes ou sejam as da So-
gipa, do Grêmio e do Piratas, o torneio da próxima.
quinta-feira vem despertando vivo ínterêsso entre
os aficionados do esporte da cesta.

Servirá como local do torneio o Ginásio da So-
gipa e os jogas desd6hrar-se-ão na seguinte ordem:
1.0 - Piratas x Sogipa; 2.° - Grêmio x Vencedor
do f.O. I

,
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NO GINASIO DA SOGIPA A NOITADA-:

NAS FOTOS, aparecem vol-
Ieyballlsías' que hoje à noi.
te e~taràO' em aç::O'· no Gínâ-
sío da Sogípa. A esquerda, 11.5
estrelas da' Sogipa. AbaixO' o

quadro trtcolor,

j
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FÓLHA DA TARDE 29

;Com O: Torneio Início Feminino Começará
Esta Noite a TemporadaOficial de Basket
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Dando scquência às suas cução do hino nacional 'e
atividades na presente te111- após o juramento do atleta.
porada, a Federação Gau- O início da noitada está
cha de Basketball fará r ea- marcado para as so horas.
lizar esta noite, na quadra
do Ginásio da Sogipa, o
Torneio Início do Campeo-
nato Feminino de Basket-
bllJl.

Embora o certame, venha
a ser disputado por apenas
duas equipes: Grêmio, So-
gipa, o mesmo vem sendo
aguardado com geral in-
terêsse ,
A' ultima hora, por moti-

vos de ordem interna, o Pi-
ratas, que por muitos anos
participou dêste certame,
resolveu não participar, fi-
cando assim, reduzido para
dois os participantes do
campeonato de 58. Conse-
quentemenle o carnet foi
alterado, ficando reduzido a
apenas uma peleja de que
serão conlendores Grl~mio e
Sogipa,
Antes do unico cotejo da

noite, será efetuado um ato
olvico-esportivo, com o des-
file dos digladiantes, exe-

i
i
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COM A -DESISTENCIA DO PIRA-TAS O, TORNEIO INICIO DE-
,BASKETBALL FICOU REDUZIDO:- APENAS A UMA PARTIDA

j •

~

•• ~lAIS UMA QUADRA DE BASKETBAL. - Um-lance da quadra de baskeball do G. E. '1sl'aelita, à rua
_ArUndo, recéntemente construida. A direita, em companhia de nossa reportagem aparece o sr. Moisés Let-
- chitz, diretor do clube, quando -da va informações sobre a obra.

\

- A Federaçâo Gaúcha de. Basketball, cumprindo maís. um item do
seu calendário, programou para hoje, à noite, o Torneio Início Femi .•
níno. O espetáculo que as "e&tlrelas" de basketball do "Grêmio e da,
Sc>gipa, únicos ínscrltos no certame desta temporada, proporciona-
rão aos aficionados dêste esporte, logo-mais à noite, rio gínásío da
Sogipa, 'está cercado de grande expectativa. Em-bora intervenham I
sõmente 00 quadres representativos destas duas agremíações, o tor-
neto, agora reduzido a uma única partida, promete um desenrolar
interessante. Ambos os quadros, vêm realizando puxados treinos,
estando habihtados a cumprir boa atuação.

Antecedendo o prélío, será rea-
lizado um ato cívico-esportivo, com
o desfile das duas equípes; execu-
ção do Hino Nacional e juramento
do atleta.
A solenidade tem seu início mar-

cado para às 20 horas, As autori-
dades escaladalas para funciona-
rem no controle da partida, entre
os quadros da Sogípar e do Gl\êmio,
são as seguintes: Franco Conte,
Alfeu Botomé, Sérgio Brasil' e Raul
Riamos.' -

PIRATAS DESISTIU A'
ULTIMA HORA

O E. C. -Pi<ratas, que nos anos
passados participou dlç>scampeo-
natos femininos da cidade, havía
'se inscrito também no certame
desta. temporada. Por motivos de
ordem ínterna, entretanto, a di-
reção do clube resolveu desistir do
referido certamê , Esta informa-
mação rec-ebemos ontem, do pró-
prio presidente .do clube, sr, nan-
te Boslo. Desta forma, o _basket-
ball feminino de põrto Alegre con-
tínua perdendo terreno. Há dois
anos, cíneo clubes díspqtavam o
certame da. categoria. Hoje, Ia-
mentàvelmente, somente restam
Idois;

J- ,
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o ~~Fiv~e';'Fe~m;ininodaSogipa Venceu
Com Meritos .01orneiolnicio .de~5

A Sogipa derrotou ontem
li noite, na quadra da Ave-
nida Alberto Bins, a repre-
sentação do Grêmio, pelo
marcado r de 36 a 19, pelo
'l'orneio Inicio do Campeo-
Inato Feminino de Basket-
balI.

As equipes apresentaram,'
relativamente, um bom tra-
.balho , Também o nível téc-
•nico foi superior ao dos anos
anteriores. .

A primeira etapa findou
com a vitória parcial das
sogipanas por 20 a 7.

Os quadros obedeceram
as seguintes constituições:
Sogipa - Marta, Bcatriz,
Noemí, Cloé e Ilse. .GHE-
~no - Gilda, Shírlei.-Io-
landa, Edite, Vanda, Vera e
Aurora, .
. Marta, . além de, consti-
tuir-se na melhor atleta
em cancha, foi a cestinha do
embate com 22 pontos.
--------- -.---------.-- - - - - -
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NIIIUM'''FEMININOSOGIP.A VENCE:U,· 'O
,t':gipa e Grêmio foram os. dois -- ~ •
unícos participantes do Torneio
Início da categoria

Os dois conjuntos que se di-
gladíaram no Ginásio' da. Sogipa,
apresentaram um índice técnico
~as'tante bom. Ambos '05 "fives"
apresentaram bom conjunto, bons
dr-slocamentos e ótimo espírito de
luta . O panorama técnico foi,
mesmo, bastante superior. li)) apre-
sentado nó ano anterior.

O I:nitium do basketball femi-
nino contou com uma assistência
regular.

I
Os dois quadros apresentaram-

Se' da seguinte forma: SOGIPA -
;Marta (melhor atleta em camp.i
com 2Q pontos), Beatriz cn, Noe-
mí (6), Cloê (3) e Dse (4). -
GREMIO - Gilda (4), Shírlei
(6), rofanda (4), Edite (3), Vanda

I ~2).. Vera e Aurora.

A Sogípa levantou o Torneio
Inicio Feminino de basketball, ao
abater, ontem, à. noite ao Grêmio,
em préI:n disputado no Ginásio
da Av. Alberto Bins. O quadro

. sogipano anotou 36 pontos contra
1 de seu antagonista após ter ven-

" c; do no primeiro tempo por 20x7.

"

, ';...
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Em prélio que teve um transcurso movimentado e um nível técnico dos mais apre-
ciáveis, a SO{Jipa venceu ontem ao Grêmio, adjudicando-se desta forma ao título do

o Inítium do Baskethall feminino A foto, colhida por Raimundo Olíveíra, mostra
uma movímentada fase dêste encontro, que foi realizado no Ginásio da Sogil)a, â Av.

o ~ • Albel'to Rins.
,
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Compareceram somen-
te duas equipes,' Grê-
mio e Sogipa, limitan-
do-se' o 'I'orneío a um
jôgo - Sogípa estâ
como o' ano passado,
talvez sentindo a falta

, de M:à.rg'ot e o Grêmio
melhorou - Exemp!o
deprimente dado pelo
representante da Fe-
deração, que' chegou
qu'â'se uma hora .atra-
sacló,--:O basquete-fe-
minino. não. vai bem,
(Leia n~ticiário na. pá.

gi~a'lO) ,

Esta é a equipe da Sogipa que ontem laureou-se campeã no Torneio Início de Bas-
quete Feminino, suplantando folgadamente a representoçõc do Grêmio. Aparecem,

da esquerda para a direita: Noemy, Magda, Beatriz, Ruth e IIza~

--

J
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ANO IV '* Pôrto Alegre, Sexta-Feira, 8 de Ag~sto de 1958

I

o Torneio Início de Bas-
quete Feminino não pode ser
alvo de muitas considerações

tendo em vista as circunstân-
cias de sua realização.
O basquete feminino em

nossa capital parece mesmo
qUe está fadado a desapare-
cer ou, quando muito, Iímí-
tar-se a duas agremiações, no
máximo. Primeiro eram cín-
co equipes que disputavam o
certame. Posteriormente Uni·

ão e Internacional "caíram
fora", mas sempre restavam
Piratas, Grêmio e Sogipa.
Nesta temporada estas três
equipes devertam disputar o
campeonato. No Torneio Ini-
cio estavam inscritas, !'.' :.',-

tanto, por motivos ct~- -,
cidos, o Piratas não compare-
ceu. limitando-se o torne,o a
um simples jôgo entre Grê-
mio e Sogípa,
A assístên cia foi fraca e o

, '

Jogo não agradou. Em suma,
o Torneio Início dêste ano,
ou melhor, o [ôgo entre (rl-ê·
mio e Sogipa, esteve mais tra-
co que nos anos anteriores.
Do padrão de [ôgo pode.se

dizer que o Grêmio melhorou'
muito, do ano passado para
cá. Já é pma esperança. A
Sogípa está mais ou menos no
mesmo .padrão, com ótimas
jogadoras, mas sentindo a

saída de Margot.
O triunfo" no final, por 36

a 19, bem diz da sua superio-
ridade. O melhor .elemsnto
individual bastaria para le-
vá-Ias à vitória. As cinco "ces-
tinhas" dominam melhor a
bola e possj.em, indiscutível;
mente, um melhor domínio
do [ôgo, O Grêmio luta na
base do entusiasmo, havendo
entretanto algumas [ogado-
ras muito técnicas e que as-
similam muito bem as ins-
truções do técnico.

O jôgo todo transcorreu fa-
vorável à Sogípa. Em nenhum·
momento as pupilas de Ger-
son Ruhe viram o triunfo a-
meaçado. Já lia primeira fa.
se venciam por 20- contra se-
te, vantagem que foi poste-
riormente ampliada, com re-
lativa folga. .
Na equipe vencedora des-

tacou-se Magda, como "ces-
tinha". A facilidade de seus
arremêssos a classificaram
como "cestinha", com vinte
e dois pontos. No jôgo de e-
quipe a melhor foi Beatríz,
que armou jogadas ótimas e
demonstrou possuir uma
grande visão para as joga-
das. No Grêmio a melhor fi-
gura foi Iolanda, que passa
os quarenta minutos do jôgo
correndo e jogando muita bo-
Ia.

As equipes atuaram da se·
guínte forma-:.;: _

Sogipa - Magda, Beatriz,
·Ilza,Cloé e Noemy,

Grêmio - Gilca, Schlrleí,
Jolanda, Aurora, Edith, Vera
e Wanda.
A arbitragem foi. muito

boa, verificando-se um único
senão ,antes do início do jô-
go. Foram responsávejs os
dirigentes da Federação, que
marcaram o Início do. tor-
neio para às 20 horas, mas
compareceram à quvdra qua-
se às 21 horas. Foi uma des-
consideração para o público
e particularmente para as
jogadoras e equipes, visto que
qualquer atraso de parte de-
las pode lhes ser fatal, no
resultado do encontro. Con-
vém notar que os árbitros e
os mesários estavam presen,
tes no horário determinado,
faltando somente o repre-
sentante da FGB, com as res-
pectivas súmulas e papéis.
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Eis uma movimentada fase do jogo entre Gremio e Sogípa, que
valeu pelo Torneio Inicio de 1958. Aparece dominando a bo-
la a atleta Gilca, eapltã do quadro tricolor, vigiada por Beatríz,

da Soglpa. Mais ao fundo, Shirlei e Ilza. '

"Estr~as" da Sogipa e Gremio
revelaram grandes progressos
-!\sequipes do Gremio e da Sogipa, que na noite de quinta-

feira abriram a temporada de basketball feminino do ano em-
curso, provaram 1\0 público presente ao ginásio da SOgipa que
s.e prepararam com' bastante esmero para o certame de 1958.
O escore de 36 a 19, pró Soglpa, pode parecer baixo. Acontece,
entretanto, que; cumprindo a,s'determinações das novas regras
de basketball, o tempo de jogo foi de 36 minutos de duração ..
Ambos os quadros atuaram com um pa-drão técnico apreciável.
Antes d'e mais nada, superior 'ao dos anos anteriores. Partlcu-'
larmente o "flve'~ soglpano, constítuídn de Magda, Beatrís,
';Noeml,Cloê e Ilza, apresentou um sistema de jogO bem apri-
morado.' Aplicou a marcação individual em todo o transcor-
rer da contenda e também no ataque as "estrelas" alví-negras
movimentaram-se com tanta facilidade e desembaraço, que ehe-.
garam a surpreender. Tamb~m quanto ao dominio individual
da bola as cestinhas da Av. Alberto Bins provaram que se en-
contram em ascensão vertiginosa. E-o que mais impressionou
foi o magnlfico 'entendimento entre as' integrantes da equipe.

O Gremío, embora derrotado, houve-se bem. Perdeu, não'
l?orque tivesse atuado mal, Tirmbém demonstrou que, de ano
passado para cá, progrediu consideravelmente. Mas foi inferior
ao team da Sogipa, porque suas, atletas ainda não adquiriram
a necessária experiência. Além disto, nas conclusões, as da
'Sogipa foram mais positivas. A melhor atleta em cancha foi
Magda. Provou esta "estrela" sogipana encontrar-se ,no .auge
de sua carreira. Encestou com felicidade, comandou suas com-
panheiras .com maestria, e sempre soube se postar no local mais
propício -para a jogada. E', sem, dúviõa a melhor basketball-
woman da atualídade na capital. Mas também Beatriz, Noe-,
mi, Cloé e Ilza portaram-se bem.

Entre as atletas do Gl'êmio, lolanda, Gilca. e Shirley fo-
ram as melhores.

FOLHA fSPORTlVA

9 - AGOSTO - "95'



A



.\

cJ. I
~
i.
\
j
~
I.:13 DE AGOSTO DE 1958 - 25 ~FOLHA DA TARDê

r

CAMPEONATO DE BASKET, .
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Pelo campeonato metropolitano feminino de has- .

kethall, jogaram ontem à noite>,na quadra da Av. AI-
berto Rins; os quintetos -representativos do Gnêmio
:e:da, Sogipa - os unícos dois participantes do "certa-
me' ~ iniciando a série de cinco prélios para decisão
do título. .

O conjunto tricolor, atuando com multa coordena-
ção, suplantou o quinteto sogipano pelo escore de 28 a
2ó •.

Já naprimeirà etapa) venciam, parcialmente) por
13 a-fO, o que demonstraque o five do Estádio Olím-
pico sempre comandou a peleja e o marcador. Mag-
da, da Sogipa, foi a cestinha com 10 pontos. 'As duas
equipes alinharam assim: GRJ!:MIO: Gilca -Edith -
Iolanda - 8irlei - Zolma - Vera - Suelni - I,.e-
da - Amora e Vanda , SOGIPA: Magda - Noemi ~
Oloê - Beatriz - Nilza - Clarice - Olodi .e Eliza-
heth ••

QUINTA-FEIRA, 14 DE AGôSTO DE 1958 'I

CORREIO DO ~vol Basket
.de já estarem as atletas tricolores
com vantagem ao final do primei-
ro tempo por 13xl0. Na arb'ítra-
gem, com atuação falha, estive-
ram Jaime Soligo e Mayer Kauf .•
mann, e os dois quadros assim a-
tuaram;
GREM10: - Gilca, Edith, .10-

landa, Shirlei, Zolma, Vera, SueI-
mí, Leda, Aurora e vanda.

Na cancha coberta da Sogipa,1 SOG1PA: - Magda, Noemi,
anteontem, à noite, perante redu- Cloé, Beatriz, Ilza, olaríce, Gledi
zído público, foi iniciado ovoam- e Elisabetl1. .
peonato Citadino' de Basketball Fe-
minino, tendo por advel'sál:ios os A" player-woman" Magda, .., da.
conjuntos do Gremio e, da Sogipa, Sogipa, foi a "cestinha" da noite,
aliás. os únicos que intervêm no com 10 pontos. Na próxima' ter-
referido certame. Em partida de ça-feira, será disputada a segunda
nível técnico bastante fraco, a partida do certame feminino, ..des-

.. vitória pendeu com justiça ao "ti- ia feita. a ser [ogado na quadra.
ve" do Gremio por 28x25, ,siep8is do Gremio, no Estádio Olímpico.

VITO'RIA DO GREMIO NO
FEMININO

~
CERTAME JUVENIL

Logo mais será. desdobrada mais uma rodada de
campeonato citadino juvenil de bola ao cesfo, com a
realização de quatro embates.

Na cancha da rua Farias Santos, cotejarão, pre-
liminarmente, os quintetos do Petrópcle e do Israeli-
ta, para na peleja de fundo, defrontarem-se Os fives
do Benner e>do Cruzeiro . Na quadra da rua Quintino
Boeaíuva, mais dols embates serão realizados, com-
pletando a rodada. Na preliminar, cotejarão as equi-
pes do Internacional e da Sogipa. Por ultimo esta-
rão em ação os conjuntos do Grêmio e, do clube local.
Os embates preliminares estão com os seus horários
marcados para as 20 horas.



'-> , , i OASKETBALL FEMININO

GREMIO. DERROT'OU
I .',

A SO G I P A, O'NT E M

. .
o GREMIQ venceu a Sogipa, ontem, na prlDttlira peleja do. certame citadj~,o de basketball femJnlno. A
fotl), mostra uma fase deste encontro, real~ado no Ginásio da Av. Alberto Biils,'.3parecenIlO'-emprImeil\G'

. plano a tricolor lolanda .. · .', " ".. " .
,-------'

i

-, I
~a
~
j

I
j
~

~
~

1
~
,j

~
j

I

f'êlo certame feminino de bas-
ketball,' na quadra da Sogipa, jo-
~áram ontef.ll a neíte, as eq\iipes
110 Grêmlo'~ da Sogipa, Dai? prí-
meíra 'p3lrtida de uma, série dê .cín-
eo jogos. A primeira fase d~ en-

..contrB termmou com a vantagem
do elenco trteolor por 13xlO,: che-
':ando o prélio ao seu final, com

•• 110 vitoria eremísta por 28x25. '

.\!'I duas equipes formaram e
mar('~ram com« segue:

GREl\:IIO - Gilga (8 pontos),
t.dith (O), Iolanda (4), Sirlel (7);
~olma (8), Vera (1), Suelni (O),
f.êd~ (O), Aurora. (O) e Vanda' (O).

'SOQIPA - Magda (10 pontos)',
Noemi (5), Cloé (4-), Beatrlz (6),
Nilza (O), Clarlce (O), Clodi (O) e
EJlzabeth (O).

A partida foi dirigida. pelos jui-
ees Jaime Soligcte ,J.{a.ueham,am-
bOIl.co~ atuação fraca.

Gtemio e Sogipa iniciam· hoje
'o certame feminino~ :de .basket

Pelo certame feminino de basketball.. será realizado à
noite de hoje, na cancha da Sogipa, à Av. Alberto Bins, o
primeiro encontro da série de melhor de .cínco entre as equi-
pes da Sog'ípa e do Grêmio, únicas parficípantes .do campeo-
nato. O prêlíot que reun:irá segípanas . e. tricolores, face ao
desempenho rubricado pelos dois quintetos no Torneio Ini-
cio, promete ter um 'desenrolar dos mais disputados, pois
ambos os conjuntos evidenciaram naquela oportunidade sen-
síveís progressos, cumpríndo destacada atuaçáo. Pelo \deparo
tamento de Otícíaís da FGR foram escaladas para controlar
êsse embate que tem seu início marcado para .às 20 horas, as
seguintes autoridades: Jqiz: Alcio Faria; flseal: .Jaime Soll-
g'o; apontador: Emilio Batrcelos; cronometrista: Raul Ramos.

I!lhD~TO _ 19SJl

~~I~I[.II!.reI91~I~Mtl;[.J)lIi.Jtlrmmll:lmJ
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Gremio eSogip~ iniciam· hoje
1 o_certame feminino de basket
I Pelo certame feminiIfo de basketball,. s~rá. realizado à

noite de hoje, na cancha da Sogípa, à Av.' Alberto Bins, o
primeiro encontro da série de-melhor .de.clnco entre as equí-
-pes da Sogípa e do Grêmio, únicl\s participantes· do campeo-
nato. O, prélio que reunírâ sogípanas. e .tricolores, face ao
desempenho rubricado pelos dois quintetos no Torneio Iní-
cio, promete ter um desenrolar dos mais disputados, pois
ambos os. conjuntos evidenciaram naquela oportunidade sen-
síveis progressos, cumprindo destacada atuação. Pelo depar-
tamento de OfiCiílisda. FGB foram escaladas. para controlar
êsse embate que tem Seu início marcado para "às 20 horas, as,
seguintes autoridades: Juiz: :AlcioFaria;. fjscal<:,.Taime Solí-
go; apontador: Ernilio Barcelos; eronometrtsta; RauI Ramos.

i
:

CERTA~IE DE BASKETBALL FEMININO prosseguirá., ua
noite da próxima terça-feira, o certame feminino de basketb.all,
com a efetivação do aegundo encontro da série de melhor de cinco,
entre os quintetos do Grêmio e da Sogipa, únicos participantes do
çampeonato. No primeiro -embate, realizado anteontem, a .equipe
do Grêmio, cumprindo melhór trabalho q:ue as 50gipanas, colheu
um aju·stado triunfo, po••...28 a 25. A foto registra uma fase deStte

encontro, disputado na cancha da Sogipa.

"

.-
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C1j;RTAMEDE BASKETBALL FEMININO - l'r.osseguirá, UlL
noite da próxima terça-feira, o certame feminino de basketbaIl,
com a efetivação do segundo encontro da série de melhor de cinco,
entre os quintetos do Grêmio' e da Sogipa, únicos participantes do
eampeonato. No primeiro embate, realizado anteontem. a equipe
do Grêmio, cumprindo melho.r trabalho que as sogipanas, colheu
um ajustado triunfo, por' 28 a 25. A foto' registra uma fase desse

'encontro, displItadona eaneha; .da Sogipa-' - •
, ,
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VITÓRIA DO GRÊMIO
EM BASQUETE

FEMININO
Ontem. à noite. teve lu-·

gar a única partida do tur-
no do Campeonato Femi-
nino de i3asquete. reunin-
do as equipes do Grêmio e
da Sogipa. O encontro foi
ótimo, caracterizadc pela
movimentação constante do
marcador e pelo entusias-
mo com ~Uf as cestinhas se
empregaram em busca do

• triunfo. No final verificou-
r se a vítóría do Grêmio, o

que, de certa forma, cons-
tituiu-se em surprêsa, vis-
to a vitória relativamente
fácil das soglpanas sôbre
as trícolores no TorneJ.p

(

Início. J.á na prime~ra fa- •• H o R AJ
se venciam as pupilas de ~
Viafore pela contagem de
13 pontos a 11. Pôrto Alegre. 13 dé agôsto de 1958.
O encontro; como disse- b.s~;;;:;;;&;;;;~:::::::~iJ==~;d.::T"'-":!!

mos, agradou em cheio. As
cestinhas empregaram um
bom padrão de jôgo e de-
ram esperanças de que na
próxima quinta-feira seja
realizado um encontro mui-
to bom. pelo segundo tur-
no do Campeonato. e que
poderá ser decisivo.

!

~/CesHnh(jsntricQlore$ (surpreendentemente)' dera m ~ primeira' gr'o"de alegria do família gremi$ta
S)Qs~niariQ dQ Gre-Nal; derrotQram a equipe d~" Sogipa, ontem à. noite, por Z8 a 25 --- Teve sen-
_j(:)I~al' desenrolar e encontro no qual os SQgip~n03 efQ.mq~fQV9ritas! mercê desya .vitória no Tdr•.
MiQ' IníçiQ·•.•.•.•O Grê,mio poderá conquistar O título. d~ compeêo de basquete feminino omQnh(j, em
'" ;.',::' caso d~,novo tri\ll1f~ $6bre CISQgipa ••..•...(lei~··det~lhe$nOtpásingl 101 .. '
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C~RTAME DE BASKETBALL FEMININO - l'r.osseguirá, "na
noite da próxima terça-feira, o certame feminino de basketball,
com a efetivação do segundo encontro da série de melhor de cinco,
entre os quintetos do Grêmio' e da Sogipa, únicos participantes do
campeonato. No, primeiro embate, realízade anteontem, a equipe
do Grêmio, c.umprindo melhQr trabalho que as sogipanas, colheu
um ajustado triunfo, por' 28 a· 25. A foto' registra uma fase desse

-encontre, dispbtado na eancba, .da Sogipa.·· •
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('CestinhasTltricQlores (surpreendentemente)' dera m Çl primeira' gr(mde olegri(l da família gremista
QQ s~!ri(Ú1Q do Gre-Nal; gerrotQram a equipe d(1'<loaipfI, ontem à noite, por 28 a 2S ~ Teve sen-
_rona~'desem'olur e encontro n'o qual as Sf)9jp~{!a$ erQ.mq~ t(lv9ritas~ mercê de sua.vitória ne)Tor..
qeiQ' Iníçio ..•.•..O Grê,mio poderá eenquister O títulC~.de campeão de basquete feminino omQnhõ, em
•'r' ,':".: '()ase)d~, nQvQntrh,,"fQ<$6brfll (I SQ,gijpa--(léi~'~~tolhe~ rui (pá·SinOJ 101 '



Beatriz, da Sogipa, e GlIca, do Gremio, em luta pela posse da bola, enquanto Noemí, no fundo, observa o
desfecho. Após vários lances interessantes o cotejo findou com a vitória da representação sogipana sêbre

o Grêmio em ,match pelo certame feminino de basket, ontem realizado.

CERTAME FEMININO DE BASKET.
SOGIPA QUEBROU ·ONTEM A INVENCIBlllDADE
00 "FIVE" DOGREMIO PORTO AlEGRENSE
Perante um púl:illco regUlar de-

frontaram-se ontem à. noite, no
Ginásio da .Sogipa, pelo campeona-
to femil'lino de basketball, os con-
.[untos representativos do Gremío
e da Sogi}>a. '
O prélio vinha sendo aguardado

com geral expectativa, pois pode-
ría decidir o titulo em favor das es-
trelas tricolores, que vinham de
duas excelente vitórias frente ao a-
guerrido antagonista e automãeíca-
mente, ficaria de posse do cetro ma-
xímo, que se encontra em poder das
estrelas alvi-ne-ras há muitos a-
nos. Mas o quinteto da Sogipa on-
tem, fazendo uma apresentação-eu-
períor às duas primeiras, conse-
guiu derrotar o quadro lideL da

.séríe de jogos, pelo marcador de
28 a 23. Apesar do five gremista
pisar a cancha em busca do seu
terceiro triunfo, o que lhe garan-
tiria o titulo, não conseguiu o seu
objetivo. AS sogrpanas, conforme
já frisamos acima, realizaram um
bom trabalho, fazendo valer a
maior experiência de algumas de
suas integrantes. Analisando os
dois quadros, podemos observar que
o conjunto gremista pratica um
basketbaU dos melhores. Explora
os contra-ataques com muita au-
bJridade. Sua marcação é quase
perfeita. Atiram a cesta com cer-
ta Visão - emboram ontem tenham
desperdiçado alguns lances faceis
- que bem poderíam decidir o co-
tejo a 'seu favor. Quer nos parecer
que faltou um pouco de sorte nes-
te particular. As cinco atletas se
movimentam na quadra com muita
mobilidade e vivacidade. Tecnica-
mente estão bem preparadas, prin-
cipalmente, por se tratar de uma
equipe integrada de elementos no-
vos. Apresentam um excelente sen-
so de conjunto que muito facili-
ta trabalho de conclusões. Por-
tanto é o Gremio possuidor de boa
equipe basketball. oom mais ex-

perrêncía o conjunto renderá mul-
to e muita satisfação poderá, futu-
ramente, trazer para os aficciona-
dos tricolores. Quanto li SogiPlt a-
tuou de maneira superior 0:0- seu
antagonista. Mas achamos 'D . qua-
dro muito parado. Dom isso facili-
ta o trabalho de marcação do ad-
versarío, Não procuraram explorar
os contra-ataques rapídos, O' ata-
que sempre assínalou pontos de-
baixo da cesta. Poucos foram os
lances atirados de meia e longa
distancia. As atletas sogípanas nos
rebotes sempre levaram vantagens
nos rebotes por serem de físico su-
perior. Enquanto o Gremío prima-
va pela velocidade, o quinteto 80-
gípano atuava com lentidão, pro-
curando em todas as oportunidades
arremessar de mais perto possível.
Em alguns momentos a Sogipa per-
tubou-se na marcação, príneípaã-
mente no final da primeira fase.
Noemi, que fez o trabalho de pí-
VÔ, esteve fraca perdendo lances
de facU reítura. Nunca em todo o
transcorrer do prelio acompanhou
o trabalho de suas companheiras.
Se esta estivesse numa noite mais
inspirada podería ter marcado

(Continua na 42." página)
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SEX~A-FEJRA~ 15 DE AGóSTO" DE 195!J COR~EIO 1.?0POVOJ
;10 ~ JULH,O' ..;. r9.s.

SOGIPA EGREMIO ,ABRIRÃO
O CERTAME FEMININO DE 58

" CAMpEONATO FEMININO - Na têrça-feira da semana vindou-
ra. será disputada a segunda partida. de urna série de "melhor de
5••.•válida para o Campeonato Citadino de Ba.slcetba.Il F'ern in í no. S'l-
gipa. e Grêmio serão os adversários. O match será disputado' na
cancha do Grêmio. no Estádio Olfmpico. Na primeira partida verí-

'ficou-se a vitória do team tricolor pela contagem de 28 x 25.

,,
~
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1

I
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Estiveram. reunidos na noite de segunda-feira passada diversÓs
componentes do nepa,rhme~to d:e BasketbaU da 'Capital, que, na .o~
pórtunldade, -elaboraram e ayrovaram os carnets do' Torneio lnició',
e Campeonato Femininll e, ainda, do primeiro t~no do certame In-'" !anti!. .' .

0'1 jogOSdo Tomei 'J Inicio Feminino. programado para o giná-
sio da Sog-ipa,dia '1 de agosto, obedecerão à seguinte ordem: 1.0 'jo- '
go - Pir:atas x Soglpa~ 2.0 jogo ~ Grêmio x Vene. do 1.0 . 1
' Os jQgos correspondentes ao primeiro turno do certame ~as "es-
trelas" desdobrar-s,e-ão nas seguintes dllitas: 12 de agosto - Soglpa
x Grêmio; 14 de agosto - Piratas x -Sogípa.; 19 de agosto _ Grêmio
x Piratas.

CARNET DO CA1UPEONA'I'O
IN.I"ANT~L

, EM ORGANIZACAO OUTRO
'l'ORNEIO EX'l'RA BÉ .BASKET
. Junt.unente com o ()ampeoDato
FemInino de Bru,ketbaIl lIerá de,.-
d'ollrado ouÍl'o -v- Torneio Extra

quadra do Renner __ lTnl!to, i1<.j ... ltI".(mIlno,. Intervirão. neste t01'-I R••nJlel' e GrêmIo x Petrôuole. ": "\elo o.... qll"d1'08 _,tltulare_ do

G,remlo, Sogl]Ja, ·lsra.eJ.lta. e Gl-
.••ástica de São Leopoldo. 'Confo •.-.
Dle. é- ,)/e••snmento· d08 diretores
delires clubell, 08 jogos do' re1e-
rld'o to ••nelo efetuar-se-io apô"
aqueles, eo~eIlPoJldente. ao cer-
tame ofidnl íemlnlno.
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:C?RREIO DO POVO I

SABADO, 16 DE AGÔSTO DE 195~

A RODADA, DO CERTAME
FEMININO

Para a terça-feira da semana
próxima, está marcada a realiza-
ção da segunda partida (de uma
série de cinco) do Campeonato
Feminino de Basketball. Grêmio e
Sogipa serão 0& quadros adversá-
-ríos, O match terá lugar na qua-
dra do Estádio Olímpíco, eP+ Te-
resópolís, '
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HOJE, NA CANCHA DO 'ESTADIO OLIMPICO, O ·SEG'UNDO
JOGO DA SÉ,RIR PELO' CAMPEONATO FEMININO .DE BASKET

FÔLHA DÀT ÁRDE J
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segunda partida da série de me-
lhor decinc9, para decidir o tJ .•
tulo máximo do campeonato 'femi-
nino: de basketball da temporada
de 58, os fives representatívos da
Sogipa e do Grêmio Põrto Ale.•
grense.
O cotejo desta noite vem pren .•

dendo as atenções dos aficionados,
dada .as qualidades de equipes, que-
vêm apresentando um bom nível e,
,principalmente pela maneira COmO
está se desenrolando o certame: a
Sogipa venceu de maneira categó-
rfca - o Torneio Inicio. Fosterior-
rnente.. na primeira peleja da se-
ríe,' o Grêmio reabílítou-ee e ven-
ceu o seu antagonista com vítóría
brilhante e tnsoüsmâvel. Hoje es-
tc.rão novamente - os dois 'únicos
concorrentes ao certame feminino
de bola-ao-cesto _-' em ação, -sem.
'no entanto, apresentar favoritismo,
Ambas as equipes deverão· ali-

r.har para mais este cotejo com
nias formações -ideais e,' por isto
deverão apresentar um· 't:z:aball).o-

"dígno das qualidades de- suas' in-
tegrantes. .

O prélío. tem o seu horário mar-
_ _ cada para as 20,30 .horas e será

I
.'. - /1, contl'ol:;tdOpelo árbitro Alfeu .no-

. CERTA!-~ FEMININO . tomé; fisceJ:· Alcio Faria; aponta-
Logo mais,' . cancha do Está.- fdor e delegado dá" FGB: Emmo

dia Olímpico, , .rrontar-se-ão, pela Barcelos. .'

Sogipa X Grêmio, esta
noite, ·na segunda' par-
tida da série "melhor'
de cinco", para decidir
o certame feminino

.•.

..,/,

disputados e d'everi atrair ao)
reduto tricolor um público bas-
tante numeroso.

Pelo Departamento de Bas-
ketball da Capital foram esca-
ladas para, controlar êsse emba-
te as seguintes autoridades:
juiz: Alfeu Botomé; fiscal, AI-
cio Faria; apontador e delega-
do da, FGB, Elnlilo Barcelos;
cronometrista, Raul Ramos.
O encontro que reunirá 50-

gipanas e, trteolores tem seu
início marcado .para. às 20 he-
raso

,
Na. cancha asfaltada do Es-

tádio Olímpico, será realizada,
na. noite de bóje,. a segunda
partida. da. série de melhor
de cinco pelo- campeonato ci-
tadino de basketball feminino•
Serão protagonistas desse em-
bate os quintetos do Grêmio -e
da Sogipa, únicos disputantes
do campeonato, face a desis-
tência do quinteto do Piratas.
O conjunto trtcolor, no pri-

meiro encontro da série, rubri-
cando um grande desempenho,
logrou alcançar o triunfo, colo-
cando-se assim na liderança.

Logo mais procurará certamen-
te reeditar a exibição anterior,
para assim ficar apenas a um
passo do título.

/ No entanto, as moças do clu-
de da Av. Alberto Bins, que le-
vantaram o Torneio Início,
procurarão desenvolver uma a-
tuação convincente, que asco-
loque em. igualda,de de, condi-
ções com. suas rivais . Para Is-
so~ prepararam-se com capri-
cho. Por êsses motivos é que
o embate de logo mais prome-
te um desenrolar dos mais

~
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VENCENDO' O 1. ~~~~~Ll!..LLlU~
SITUOU-SE A UM
, o quinteto feminino de basket-
ball do Grêmío, ~nfrentand& o 9a
Sogipa, no segundo-embate. da sé-
rie de cinco para decísão do título
de 58, alcançou seu segundo tri-
unfo consecutivo, que o colocou a
um passo do titulo máximo .•
Embora e conjunto trícolor te-

nha vencido merecidamente, não
ratificou sua prímeíra apresenta-
ção, quando, exibindo um .bem pa-
drão técnico, venceu à aguerrida,
equipe alví-negra. A Sogipa, por
sua vez, não tem cumprido atua-
ções destacadas, como em anos an-
teriores. O comportamento das \
sogipanas, ontem, foi superior ",o
de estréia, mas, apesar disso não
puderam resistir ao "five" treím;- I

do por Viafore. Caso não- melho- I
re, dificilmente conseguífã reter o
cetro máximo, que por muítotem-,
po conservou em seu poder.
Pelo marcador de 22 a-20 pode-

se aqullatar perfeitamente o ren-
dimento das duas equipes em qua-
dra.' A etapa inicial, que findou I

com um empate .em 6 pontos. a- •
presentou um transcurso dos mais
equilibrados. Na fase complemen-
tar o Grêmio soube aproveitar me-
lhor as oportunidades, para no fi-
nal. da contenda rubricar 'mais u-
ma vitória nesse certame - diSPU-j
tado somente por duas equipes -
o qual poderá findar com a rea-
lização do terceiro encontro da.
série, caso as gremístas venham
a. colher novo triunfo.
Sob o controle de Iedo NeisS' e

Roberto Alves, as duas equipes pi-
saram a cancha assim constitui-
das: Grêmio - Gílca, Zolna, Eid-
tih, Siriei, Iolanda'. Sogipa - Ma-
gada, Noemi, Oloé;·Boo.triz. e ElILlt.,
Jogaram aind!l' n~q1:lj,nteto tt'iColor

FASE ~O ENCONTRO GREMIO X SOGIPA - Ofiagrante registra;
uma fase do encontro feminino de basketball, realizado na noite de
ante0!lt~m pelo citadin~ femi!,ino entre _os quintetos da Sogipa e do
Grenuo.· Magda, da SOgIPa.,dISputa a-, posse da pelota com uma. ccn-.

, " sr. "l ,trarjl', tl",e pr&~"ra>:~ep'àra. arremessa.r à. cest.



· ~CERTAME, DE BASKETBALL FEMININO
'-........-'.

, l\'lovimentada fase do 2.• prelio da serie de cinco, pelo certame feminino de basket, .que terminou com novo
triunfo do "five" tricolor

VENCENDO O 1.° COTfJO· O TEAM GREMISTA
SITUOU-SE AUM'PMSO DO TITULO MAXIMO
, O quinteto feminino de basket- rL~da, 7 Suelni, vanôa.. Vera e Au~ \ Sogipa, fora.m as- cestinhas do en-
ban .do Grêmio~ enfl1en.tandfl..o da., ·,r.ora, e. na equipe alVi~ne.gr.a C1a..- contro; assinalando = uma 10

I SDgipa, no segundo\..embQ.te-!da sé- 'rlce, Elisabe~.e- Rute"pontoo. O trabaãbo das' autcrída-
ríede cinco para decisão do título ' Gilca', do Gl'êmio. '"e Neemi, tm; ;;tices"-f..oiregular. '
de 58, alcançou' seu se~undQ trí- " " ~.:..::-~-,-, ,-~------- .
unto corrsecutívo, que' o colocou, a" '
um passo era:título máximo '. '
"Emb9.ra e conjunto trícolor te-
nha ~nciclo merecidamente, não
ratífícou sua prímeíra apresenta-
ção, quando, exibindo um .bom pa-
drão técníco,' venceu à aguerrrda
equipe alvl-negra, A Sogipa, por
sua vez, não tem cumprido atua-
ções des.taca.das, como em anos an- \
teriores. O comportamento das
SOgiPana.s, ontem, foi superíor .•o \
de estréia, IIlGS, apeser disso não
puderam resistir ao "five" treím,- 1

do por Viaf.ore. Caso, não- melho- I
re, dificilmente consegui:?ã .reter o
cetro máximo, que 1'0'1:' muit€l·tem~
1\0 conservou em seu poder. '
'Pelo marcador de 22 a~O pode-

se IlIquilatar perfeitamente o ren-
dimento das duas .equípes em qua-
dra.' A etapa inicial, que findou
com .um empate .em 6 pontos; a..- :
presentou um transcurso dos mais
equilibradOS. Na fase eomplemen-
tal' o Grêmio soube aproveitar me-
lhor as OP,ortunidades, para no fi-
nal da contenda. rubricar 'mais u-
ma vitória nesse certame - disPU-!
tado somente por duas equipes -
o qual poderá findar com a rea-
lização do terceiro encontro da
série, caso as gremístas venham
a. colher novo triunfo.

Sob o controle de Iedo NeisS' e
Roberto Alvés, as duas equipes, pí-
saram a cancha assim constitui-
dás: Grêmio __ Gllca, Zolna., Eid-
tih, SirIei, Iolanda·. Soglpa - Ma-
gada, Noemi, ffiQé;'·BeG;triz. e El'Zá.,
J_ogaram aind~ n"':'IlUinteto'tricolor J

--

,
':;:AE!E D,O ENCONTRO GR:E~O ;XC SQGIPA - O flagrante regtstra.'
uma fase ,do encontro ,emmmo de basketball realizado ,na noite de
anteo~têm pelo ~itadin~ femi!,iilo entre, os q~lntetos da Sogipa e do

.~~r.~tn1o., l'!agda.~ ,da. SOglpa. dlSput!!-,a- posse dapelota com uma. een-.
" ' s». ',! c, ".1';\01\, lI':Je pr.ep,ar~,,:~e lI,ara. arr,emessar à. cestlJ.



CORREIO DO PQVO
~QUINTA-FEIRA, 21 DE AGÔST.0 DE 1958

<'
GRANDE MOVIMENTAÇÃO NO B'ASKETBALL.

Gaúchos Voltam a Jogar Amanhã
Contra 0'0 Iimpia .do Paraguai

. 1'1ernaCional vs. Renner e Gremio obter a vitória, sagrar-se-ão cam-
vs. Cruzeiro; e na quadra do Pe- peões· da temporada de 1958, pois

/ trópolet Petrópole vs. Sogipa e nos dois anteriores compromissos
Vnião vs. Israelita. foram os vitoriosos., , I
I CERTAME FEMININO'

,

I·
A terceira partída, de uma sé- I

fie de cinco, em dsputa do Cam-
peonato Metropolitano de Basket-
ball Feminino, será disputada na
terça-feira da semana próxima, na
quadra da Sogipa. Gremio e so-I
[gípa serão os adversários, aliás, os

I
únicos dígtadêantes do ' ref'"ri,dQ
torneio. Caso os trrcolores venham
, , c :, .••~~'~~, _~_

CORREIO DO'POVO

SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 1958
o OERTAME DA1S "ESTRELAS"

Para terça·felra da semana
:próxima está marcada a realiza-

I ção da terceira partida, de uma
série de eínco, em disputa dO

j
Oampeonato Metropolitano de
Baske6baIl !Feminino. Os qt;inte-

, "--~----~,~,--~----~

tos do Grêmio e da SO~pa serãO
os antagonistas. Em caso de ví-.
tória do co,.'ljunto trícolor, fac~
as suas duas vitórias anterioreS,
êsta levantará o cetro máximo de
1958. O ma.teh entre tricO,lores e
SOgipanos será, travado no ginásio .
da Bogipa~ ,

\
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FOLHA DA TARDE

'"'::J PODERA FICAR DECIDIDO" HOJE O CERTAME- ., ., .

G:,RE,MIOE SOGIPAi :DEFRONTAiM'·SE,ESTA-- '

NOiITE, .PELOFEiMtNINO DE BASKETBALL
Se o Grêmio vencer, levantará invicto o título
da presente temporada -,' Na quadra da Ave-
nida Alberto Bins a partida - Equipes e juízes

I Hoje à noite, na quadra do das atletas da Sogípa é a rea-
Ginásio da Sogipa, na Avenida bilitação , Em verdade elas po-

, Alberto Bins, poderá ser decidi- derão realizar, esta pretensão,
do o título máximo do campeo- pois possuem qualidades sufi-
nato feminino de basketball da cientes para alcançar um tríun-
temporada de 58, quando esta- fo , Individualmente são supe-
rão cotejando os conjuntos re- riores às estrelas trlcolores. Mas
presentativos do Grêmio e da como conjunto o Grêmio, é su-
Sogipa, em cumprimento a ter- perior. E aí está o sucesso que
ceíra partida da série de cinco as pupilas de Viafore vem al-
cotejos. cançando neste certame, No ca-

Nos "dois primeiros compro- so de o five gremista alcançar
missos o Grêmio suplantou níti- novo sucesso, terá realizado u-
damente a equipe alvi-negra , E ma campanha meritória e, ,as·
caso logo mais venha alcançar, sim, a r r e b a t a r', após muitos
novo, triunfo, terá assegurado anos, a hegemonia do .basket-
em definitivo o cetro da cate- ball feminino que se encontra

, goria , a muitas temporadas/em poder
I Mas o quinteto da Sogipa, pí- da Sogipa. Com essas condi-
sará esta noite o seu próprio ções é que pisarão a cancha as
reduto disposto a 'truncar a estrelas tricolores e sosípanas.
marcha invicta do seu antago- Acreditando-se quê o cotejo, a-
nistave, assim, prolongar o cer- presentará um transcurso dos
tame até o final dos cinco pre- mais movimentados e equilibra-
aios programados. As estrelas dós. E por certo um grande pú-
sogipanas estão, perfeitamente, blico far-se-á presente ao" Gi,

• preparadas para este compro- násio, da Avenida Alberto Bíns,
mísso , quando poderá ser decidida a
o único e 'exclusivo objetivo ' supremacia do basketball ferni-

mino metrepolibano ,
Salvo modificações de última

hora, as duas equipes deverão
alinhar com- as seguintes COI'.S-

tituições: GRÊMIO - Gilca,
Zolma, Edith, Sirlei e Iolanda.
SOGIPA - Magda, Noemi, Cloé,
Beatriz e Elza.

O embate eslá com seu horú-
rio previsto para as 20 horas e
deverá ser dirigido pelas se·
guintes autoridades: Iedo Neiss
(árbitro), fiscal (Jaime Se-
ligo); apontador e .delegado .i.
milio Barcelos e crcnometrista
Mauricio Lízack ,

A UM PASSO no TíTULO - ~ste é o five feminino do Grêmio.Porto Alegrense, que, na hipotese de repetir
esta noite ;ts suas últimas magníficas atuações, levantará invicto o título de campeão citadino de 1958.----

r
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CAMPEONA TO FEMININO DE BASKETB~LL DA CIDADE
,

P ODE R Á SE R D E C I S,I V Q O C H O Q eu E D E H O J'E
ENTR.E AS ",ESTRELA-S",bo GRE MIO E S O G IP A

.•..

":"' .•....

~

No ginásio da Sogipa, à Av, Alcerto Bins,
será disputada à noite de hoje a terceira par-
tida da série melhor de cinco, pelo campeo-
nato cítadíno de basketball feminino, do qual
participam' unicamente as equipes do Grêmio
e da Sogipa. O quinteto trícolor, vencedor dos
dois primeiros embates, está na Iíderança. do.
certame e uma nova vitória, na noite de, hoje,
lhe assegurará a conquista do titulo .. No ·en-
tanto, as moças sogípanas, que mantinham. a
hegemcnía dessa modalidade 'esportiva; ,estão
dispostas a uma' ampla reabilitação, .

Por essas razões é que o prélío que reunir!
sogipanas e gremístas promete. um desenrolar
dos mais interessantes. Os dois quintetos deve-o
1'.10 alinhar as seguintes equipes: GlRWIO -
Gilca, Zolna, Edith, Sirlei e Iolanda. SOGIIPA
- Magda, Noemí, Oloé, Beatriz e Elza.

Para êsse confronto,. que, tem seu íníclo
marcado para às 20 horas.. foram escaladas as
seguintes autoridades: árbitro. Iedo .Neiss; fis-
cal. Jaime Soligo; apontador .e delegado, Em!-
,lio Barcelos; cronometrista, Mauricio Lizack,

"\



AGOSTO - 1958,~ .

FRENTE AnGREMIO ONTEM PELO CERTAME FEMININO DE BASKETBALL

f

PRIMEIRA VITORIA DA SOGIPA PELO CERTAME 'FEMININO DE BASKET - Pelo certame femini·
no de basket, do qual participam sõmente as equipes da Sogipa e do Gremío, foi disputada na noite de
ontem, no Ginasio da Sogipa, o terceiro .encontro da serie melhor de cinco. As moças sogipanas, reabilí-
tando-se de suas ultimas atuações, foram as vencedoras do encontro por 28 a 23. A foto registra uma
fase do encontro, allarecendo a defensora tricolor .10landa, um dos bons valores do quadro, cercada. por

companheiras e adversarias, quando preparava-se para investir em direção à. cesta contraria.

------.--:----
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ONTEM, PEtO·"FEMININO DE BASKEiBALL
.' '-

SOGIPA CONSEGUIU SEU' PRIMEIRO
TRIUNFO ..SQBRE .Q GREMIO: 28x23

/

I

\ ~
t,
l' SENSACIONAL O CERTAME FEMININO DE BASRET - Com ~ vi-
. torta alcançada pela Sogipa no terceiro embate da melbo,: d~ CInco.
\··.pelocertame feminino de basket, que veio cort:"r a mar~ha ,lDVlcta~s _ .
;, tricolores, que se. enc!,ntram 'a um passo do htulo, o Clt~dInOassume
I contornos sensaCionaiS, uma vez que, quando do proximo embate,
uma vitoria da Sogipa, obrigará a realização de mais um encon~ro,_~
"uma derrota das alvl-negras dará ao conjunto orientado. por Vlafore
o titulo' da temporada, .quebrando assim a serie de c,ampt;o'natosaJc!l'n-
çados pelas sogipanas;,A foto ,aci~a,regis}ra .um f1ag~ant4?do ultImo

, ~ate vendo-se, Cloe, da SOglp~e Iolanda, do Gremlo, dISputando a
. " ' , l'óss~ da pelota, assistida por outras, atletas

•..
, .'

Num prélio que apresentava-se
cercado de grande expectativa, de-
frontaram-se, na noite de ontem,
no Ginásio da Sogipa, pelo certa-
me feminino de basketball, Os qÚiÍl
tetos do clube local e do Grêmio.
O conjunto tríeelor vencedor dos
dois prímeíros encontros disputa-
dos pela série de melhor de cinco, .
entrou na caneha disposto a obter
SUa terceira vitória eonsecutíva,
fato que lhe asseguraria o titulo.
No entanto, não conseguiu alcan-

ç.ar seu objetivo. As sogipanas, rea-
bilitando-se de suas rracas atua-
ções anteriores, lograram o tríun-
fo e impuseram-se às trlcoloces,
graças a maior visão da cesta.
Desãe os prímordíos da contenda,
as sogípanas comandaram as a-
ções, 'avantajandQ-s.e no marcadcr,
para não ceder durante todo o'
transcurso do embate às preteri-
'sões trícolores de alcançar o tti-
fmfp que 1hes daria o titulo. E'
bem verdade que, têcnicamente, a
eqUlipe orientada por Leonardo

,Viafore foi superior à sopígana,
'manobrando com maior desemba-
raço. Apresentaram-se sempre as
trícolores com mais ' velocidade
"que suas adversárías que mostra-
vam-se mais lentas. Estas, no en-
tanto, retinham o mais possível a
pelota e só arrematavam a cesta,
ql1'àndo- s~ encontravam - em boas
condições. O contrário acontecia
com as: trícolores que, embora ma-
nobrando com maior rapidez e a-
certo em suas linhas, mostravam-
se infelizes nos arremessos, perden-
do um sem numero de oportunida-
des para, converter.
O "tive" sogípano comandou O

mercador-durante todo o- transcur-
so do embate, chegando, mesmo, a
tirar uma vantagem das tricolores
de 10 pontos ao término da pri-
meira etapa. Esta dííerençà .foi
aumentada para doze no inicio da
segunda. Entretanto, as trícolorês
não se intimidaram I e reagiram
procurando alcançar suas adversá-
rias, dando a ímpressâo, mesmo,
em certa altura, quando o tempo
aproximava-se do seu final que
conseguiriam sobrepujá-Ias, ' Mas,
estas- não "tlescuraram na marca-
ção e em duas subídás .arremessan-
.do com precisão selaram, a sorte
das contrárias. '
'O primeiro set, acusou a vitória

parc~al das sogípanas, por 17 a 7.
No fmal o marcador acusou a con-
tagem 'de 28 a 23, em favor da
Sogipa, o que lhes garantíu o pros-
seguimento da série.
Jogar-am e marcaram: as seguin-

tes atletas:
SoqIPA - Magda, n, Noemi,,7,

Beatrlz, 4, Ilza, 6 e Cleé.
GREMIO - GUca, 5, Vera, Shil'-,

ley, 2, Ioíanda, 8, Editl1, 8, ZOl-
mg, Au.r.Qr.a,Sueli e Leda.
Mag4a, capítã da equípe seg!pa-

na fóí ª"cestinha do encontro con-

~

Qr.t!lP-áO onze pontos .para suas CQ_
, es-?'

Iedo Nei~s, ;com um 'bom .traba-
ho ~oi o árbitro desse encontro,
unclOn,ando -como fiscal o SI'. Jai-

Ime Soligo, que completou com acer-
to o trabalho do prímeíro,
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FEMININO DE BASKET VAI PARA A 4.&DA SERIE! - Na proximâ terça-feira, dia 2 de'setem-
bro, o certame citadino de basketball feminino terá prnsseguimento, com a realização do' quarto
embate entre os quintetos do Gremio e' da Sogipa, Como se sabe, o quadro tricolor, que surpreendeu
no atual certame, do qual sõmente participam dois clubes, vencendo os dois primeiros jogos da se-
rle de cinco, veio a perder, anteontem, sua condição' de invicto. Entretanto, se voltar a vencer o
proximo compramísso que será disputado na cancha do Estadio Olimplco, terá assegurado o am-
bicionado titulo. Ij:m caso contrario, perdendo, terá de disputar uma nova partida com:as sogipa-'
nas, a ultiriilt da serie, para ver qual a campeã de 58. Por tudo isso, reina grande expectativa para.
o encontro "numero, quatro", que deverá atrair uma grande assistencia ao reduto da. avo Carlos
Barbosa. O 'clichê acima fixa três fases do ultimo embate, vencido pelas sogípanas por 28.a 23



'1.0 DE, SETEMBRO DE 1958 j
-VÁRIAS DE BASKE1~

BASKET:f .
GREMIO X SOGIPA, QUARTO

JOGO DA SÉRIE
Tendo .por cenário a quadra

do E~tadio Olímpico cotejarão,
amanhã à noite, os quadros re-
present~tivos do Grêmio e da
Sogipa, ',pela quarta peleja da
série de jogos para decidir o
título máximo do campeonato
feminino de bola ao cesto da
presente temporada_
Caso o .Grêmio, que vem de

duas vitórias, venha alcançar a-
manhã mais um triunfo terá "':'1':':"

~~~;;~t:~~t)ª~,~~lJ.1!!;~1:
a ser sorteada.
No último compromisso, rea-

Iizado na guadra do Ginásio da
,venklaAl~ Bim. as estt:~"

Ias sogípanas reabilitando-se dd§
dois primeiros ínsucesscs, con-
seguiram quebrar a marcha [n-
-victa das atletas tricolores e,as-
sim correm na páreo pará a
conquista final. Geral expecta-
tiva vem despertando o sensa-
donal ~ncont,ro entre sogi,panas
e tricolores, quando mais urna
vez o título do certame poderá
decidir-se. Acredita-se que um
público recorde compareça' à
noite de amanhã à quadra da
Avenida Carlos Barbosa, a fim
de presenciar o choque que reu-
ne as duas--equipesque disputam

\ o certame feminino.

REMIO X SOGIPA,: HO
• ~, • \ ~ I

A QUARTA PELEJA DA SERI

(..~
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CESTINHAS - TRICOLORES SE VENCEREM SERÃO CAMP'EÃS

MATCH DECISIVO DO CERTAME FEMININO DE BASKET - Será disputado na noite de hoje, na cancha asfaltada do Estadio Olimpico;
o quaeto embate entre .as equipes femininas do Gremio e da Sogipa, unicas disputantes do certame feminino de basket. O quinteto gremís-
ta, vencendo o embate de logo mais adjudicarse-á ao titulo maximo da presente temporada. Se vencedor o "Uve" sogipano, deverá ser rea .•
IIzada uma quinta partida, para ser, então, apurada a equipe campeã. A foto registra uma fase do ultiol,\) encontro, vencido I pelas sogipana.

.~.••.. ,'''' . . ! .• ~ ~- ';. .•. ~. . _.'. .•.. •. Í _.. ,~.~.,.:' '~I" • ,.,..
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CAMPEONATO F~MININODEBASKET
HOJE, NO ESTADIO:OLIMPICO, A QUARTA PARTIDA" DN
SÉRIE ENTRE AS "ESTRELAS" DO GREMIO' E 'DA SOGIPA

o campeonato feminino de basketball da cidade, do qual
participam sómente duas equipes, poderá ser decidido na noí-
te de hoje, quando estarão se defrontando na cancha asfal-
tada do Estádio Olímpico os "fives" do Grêmio e da Sogipa,

/-JlO quarto embate da série melhor de cinco,
Para o conjunto das' três cores, vencedor dos dois primei-

ros jogos, bastará, para adjudicar-se o título máximo, mais
essa vitória, pois assim somará três contra uma das sogípa-
nas, e arrebatará das mãos das alvi-negras a supremacia les-
'se esporte,

·0 conjunto trícolor, no encon-
tro número três, embora apresen-
tasse um maior volume de jôgo,
não conseguiu reprisar os resul-
tados anteriores,' pois as sogtpa-
nas', em que pese certa lentidão
nos movímentos.. estiveram com
suas linhas mais acertadas e de-
monstraram maior visão nos ti-
ros à cesta. Isso lhes valeu o
triunfo; que permitiu continuas-'

'----

sem disputando o título máximo.
As trícolores, na oportunidade,
apresentaram um jôgo mais rã- I'
pído, explorando a velocidade de
suas atletas, príncípalmente 10-
landa, mas estiveram i.nfelizes
nos arremates durante grande
parte da partida, só conseguindo
acertar a mão nos derradeiros
momentos, quando, então, logra-
ram diminuir a xííferença. .
As sogípanas, como dissemos,

mostraram-se lentas e foram en-
volvidas seguidamente; no entan-
to, graças ao bom domínio da bo-
la e marcação 'posta em prática,
que não permitia às trícolores
movimentação livre na altura da I
cesta, conseguiram comandar a
partida desde seus prlrnórdíos,
para quebrar e. invencibilidade
de SUas adversárías, quando es-
tas já estavam a um passo do
·título. Reabílítaram-s- as alvi-
negros, nesse terceiro embate, de
suas duas prxnelras apresenta-

r
ções, No encontro <fusta norte,
procurarão reprísar a performan-

.' ce cumprida Da semana passada,
1 a fim doe tentarem ainda reter o
campeonato,
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Para controlar êsse prélío, que
tem ..seu início marcado para às
20,30 horas, foram escaladas as
seguintes autoridades: juiz, L;.jz

/

.Antunes: fiscal, IedoNelss; a-
pontador e delegado da FG13,
Jorge Ussan; e cronometrísta,
Rubens Assumpção.
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CAMPEONATO F~MININD DE BASKET -,

HOJE, NO ESTADIO·OLIMPICO, A QUARTA PARTIDADN
SÉRIE ENTRE AS "ESTRELAS"DO GREMIO· E .DA .SO'GIPA

o campeonato feminino de basketball da cidade, do qual
participam sómente duas equipes, poderá ser decidido na: noi-
te de hoje, quando estarão se defrontando na cancha asfal-
tada do Estádio Olímpico os "fives" do Grêmio e da Sogipa,

/-IlO quarto embate da série melhor de cinco.
Para o conjunto das' três cores, vencedor dos dois primei-

ros jogos, bastará, para adjudicar-se o título máximo, mais
essa vitória. pois assim somará três contra uma das sogípa-
nas, e arrebatará das mãos das alvi-negras a supremacia 1es-
. se esporte.

·0 conjunto trícolor, no encon-
tro número três, embora apresen-
tasse um maior volume de jôgo,
não conseguiu reprísar os resul-
tados anteriores," pois as sogípa-
nas, em que pese certa lentidão
nos movímentos; estiveram com
suas Iínhas mais acertadas e de-
monstraram maior visão nos ti-
i1'OS à cesta. Isso lhes valeu o
tríunfo, que permitiu contínuas- .

r

sem disputando o título máximo.
As tricolores, na oportunidade,
apresentaram um jôgo mais rá-
pido, explorando a velocidade de
suas atletas, principalmente 10-
Ianda, mas estíveram infelizes
nos arremates durante grande
parte da partida, só consegumdo
acertar a mão nos derradeiros
momentos, quando, então, logra-
ram dímínuir a -diferençe.. '
As sogípanas, como dissemos,

mostraram-se lentas e foram en-
volvidas seguidamente; no entan-
to. graças ao bom domínio da bo-
le. e marcação 'posta em prática,
que não permitia às tricolores
movimentação livre na altura da
cesta, conseguiram comandar a
partida desde seus primórdios,
para quebrar Q ínvencíbílídade ! _
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BATIDAS AS TRICOLORES POR 20 X 17

SO·GIPA,VENCEU: HAVERÁ NEGRA
're'ndo como palco a cancha as-

faltada do Estádio OHmpico, foi
realizada, na noite de, ontem, a
quarta partida da série melhor de,
cinco, do certame feminino de ba s-
k et ba l l, do qual participam as e-
quipes do Grêmio e da Sogipa. Pa-
ra o quinteto tr íco lor adju d lcà.r-ue
ao ttt u lo máximo, uma vitória bas-
ta va, pois as cestinhas do Grêmio

foram as vencedoras dos dois prr-
m e lros .embates e uma terceira vi-
tória lh es garantiria o Utulo e,
consequenteme,nte, a quebra da
hegemonia sustentada pelas moças
da Av. Al'be,·to Bi ns . Mas. ainda
não foi desta vez que o certame foi
decidido. As moças sog ipan as, ru-
bricando um melhor trabalho cole-
tivo que suas adversárias, foram
as vencedoras do encontro por 20
a 17.
A primeira etapa da peleja, as-

sistida por um bom püb lí co, per-
tenceu inteiran1ente as -sog ipa na.s,
que apresentaram um melhor tra-
balho coletivo que suas rivais e.
graças ao grande desempenho cum-
prido pela sua cap í tã, f'orr.m ano-
tando cestas sõbre cestas, conse-
guindo nove cestas con tra nenhu-
ma das ad ver sár ias . As tr ico lo r es
apesar de manobrar bem na meia
cancha, estavam infelizes nos ar-
remates, errando segu ldarnen te os
tiros à cesta. As aog í.pa naa mais
seguras, conse.guiam cortar com
acerto a velocidade das contrárias
e tr-aba lh avarn bem a pelota, pro-
curando sempre ar r emessa.r com
cer teea , Fruto de melhor dese.m-
penha rubricado nessa fase as so-
gipanas deixaram a can cha avan-
tajadas por 12 a 6.
Voltaram as tr lco lor es para o

perlodo final, com maior disposi-
ção, tentando, a todo custo, a lcan-
çar a vitória, passando, então, a
render mais, emparelhando as a-
ções. Cons eg uí ra m então. as gre-
mí stas diminuir a diferença no
mar ca.dor-, situando-se a um ponto
de desvantagem das adversárías .
Quando o placard assinalava 16' a
15', as sogipanas reagiram e assi-
nalaram ,duas cestas e um lance
livre, fixando-se em 20x15, O en-
contro aproximava-se do seu final
e. passaram as sogipanas a prender
a pe lo ta; .p.rocurand o manter o mar
cada r até o final. Mas quando de
uma das descidas das gremlstas,
marcaram essas mais dois pontos,
que seriam os ül tímos da partida,
Jogaram e marcaram para as

duas equipes, as seguintes atletas:
SOGIPA - Magda 18, I1za 2, No e-
mi, Clarice e Beatriz. GREMIO -
Gilca 8, Edith 1, Iolanda 4, Shirlei
4, Zolma e Vera. Magda, da Sog lpa,
foi a cestinha do encontro, ano,
tando 18 dos vinte pontos de sua
equipe. Cumpriu a capí tã do qua-
dro a.lv l-n eg ro, uma grande atua-
ção, sendo a condutora dentro das
4 linhas de sua equipe 1!. vit6ria.
Co nst í tu í u-ae sempre em ameaça

as contrárias, em que pese a seve-
ra mar-cação que sofreu.

Lufr An tun es foi o árbitro do
embate, rubricando, em que pese
os protestos havidos após o final
do e.mbate, por parte de alguns tor-
cedores do Grêmio, uma boa atua-
ção. Iedo Neiss acompanhou. o tra-
balho de seu companh eira.

"BARRILZIXHO" QUIS ESTOU-
RAR KO OLIlUPICO

Após o encerramento do embate,
alguns torcedores pr o tes tar am COn
tra a atuação do árbitro Luir An-
tunes, ch eg an d.o mesmo a amea-
çá-Ia de agressão, Dada a pron ta
intervenção do diretor do Depar-
tamento de Ba sk e tba l l do Grêmio e
do delegado da FGB, sr. JO'rge Us-
san, esta não foi concretizada,
Quando tudo estava serena do e

o árbitro deixava a ca ncha em di-
reção aos vestiários, eis que o de-
fensor da equipe de football do
Cruzeiro, Maur o (Barrilzinho de
Pólvora), saiu a tr ás do árbitro,
oefendendo-o com palavras e pron-
to para agredi-Ia. Mais uma vez
foi neces sár la a intervenção de.
terceiros, que partiram no encalço
do atleta estrelado para evitar -a
agressão. Foi diflci! a tarefa dos
"deixa disso", pois Mauro quer ia
a todo custo levar a têrmo sua
intenção. Não fõsse a maneira e-
nérgica com que. agiu o diretor
gremista sr , Pupe, o atleta estre-
lado por cer to teria realizado seu
intento. Co mo se vê, o "Barrilzi-
nho" esteve prestes a estourar no
Oltmp ico .

I
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SO·GIPA VENCEU: HAVERÁ NEGRA
Te'ndo como palco a ca ncha as-

faltada do Estádio OHmpico, foi
realizada, na noite de ontem, a
quarta partida da série melhor de
cinco, do certame feminino de ba s-
ketba ll, do qual participam as e-
quipes do Grêmio e da Sog ípa , Pa-
ra o quinteto tr lco lor adjudlca r-ue
ao titulo máximo, uma vitória. bas-
tava, pois as cestinhas do Grêmio

foram as vencedoras dos dois pri-
meiros. embates e uma terceira vi-
tória Ih es garantiria o titulo a,
consequentemente, a quebra da
hegemonia sustentada pelas moças
da Av. Alb er to Bi ns . Mas, ainda
não foi desta vez que o certame foi
decidido. As moças so g ipa nas, ru-
bricando um melhor trabalho cole-
tivo que suas adv er sártas, foram
as vencedoras do encontro por 20
a 17.
A primeira etapa da peleja, as-

sistida por um bom püb lico, per-
tenceu inteiramente as· sog ípana,s,
que apre-sentaram um melhor tra-
balho coletivo que suas rivais e.
graças ao grande desempenho cum-
prido pela sua capitã, rorr.m ano-
tando cestas sôbre ce s ta s, conse-
guindo nove cestas contra nenhu-
ma das ad ver sár tas , As tricolores
apesar de manobrar bem na meia
ca.ncha, estavam infelizes nos ar-
remates, errando seguidamente o s
tiros à cesta. As sog ipa naé mais
seguras, conseguiam cortar com
acerto a velocidade das contr ártas
e tr abathavam bem a pelota, pro-
curando sempre arremessar com
certe.za. Fruto de melhor desem-
penho rubricado nessa fase as so-
gipanas deixaram a can cha avan-
tajadas por 12 a 6.
, Voltaram as tr-íeo lor es para o
per!odo final, com maior disposi-
ção, tentando, a todo custo, alcan-
çar a vitória, passando, então, a
render mais, emparelhando as a-
ções. Conseguiram então, as g r e-
mí stas diminuir a diferença no
mar ca dor-, situando-se a um ponto
de desvantagem das adv ersár ia s .
Quando o placard assinalava 16- a
1-5, as so g lpa.na.s reagiram e assi-
nalaram ,duas cestas e um lance
lívr e, fixando-se em 20x15. O en-
contro aproximava-se do seu final
e passaram as sogipanas a prender
a pelota; _proc';lTando manter o mar

as contrárias, em que pese a seve-
ra marcação que sofreu.

Lu+r An t unes foi o árbitro do
embate, rubricando, em que pese
os protestos havidos após o final
do embate, por parte de alguns tor-
cedores do Grêmio, uma boa atua-
ção, Iedo Neiss acompanhou' o tra-
balho de seu companheiro.

"BARRIJ.ZI:\'HO" Q,UIS ESTOU-
RAR NO OLIlUPICO
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Após o encer ra men to do embate,
alguns torcedores pr otest ar am con
tra a atuação do árbitro Luir An-
tun es, chegando mesmo a amsa-
çá-Io de agressão, Dada a pronta.
intervenção do diretor do Depar-
tamento de Basketball do Grêmio e
do de leg ad o da FGB, sr. J'org e Us -
sano esta não foi concretizada,
Quando tudo estava serenado e

o árbitro deixava a cancha em di-
reção aos vestiários, eis que o de-
fensor da equipe de football do
Cr uaetr o, Ma.uro (Barrilzinho d e
Pólvora), saiu a tr ás do árbitro,
O>fendendo-o com palavras e pron-
to para agred!-Io. Mais uma vez
foi n ecesaár-í a a intervenção d e
terceiros, que partiram no encalço
do atleta estrelado para evitar a
agressão, Foi diflcil a tarefa dos
11 deixa disso", pois Ma.uro quer ia
a todo custo levar a têrmo sua
in tenção. Não fôsse a maneira e-
nérgica com que agiu o diretor
gremi-sta sr , Pupe, o atleta estre-
lado por cer to teria reaj íza.do seu
intento, Como se vê, o "Barrilzi-
nho" esteve prestes a estourar no
Ollmpico.

/

SOGIPA VENCEDORA DO QÚARTQ ENCONTRO - Pelo feminino-
de basketball jogaram na noite de .ontem, na caneha do Estadio Olím-
pico, as equipes do Gremio e da Sogípa, As moças sogípanas, que se
encontravam inferiorizadas na contagem geral de pontos, rubríéande
uma boa atuação, foram vencedoras do embale por 20 a 17, obrigandc)
desta forma a realização de um quinto embate para decisão do, titulo.
pois as gremístas encõntravam-se em vantagem na tabela. O .flagrante
registra uma incidencia do encontro, vendo-se a. defensox:a soglpana
Noemi, saltando para arremessar à cesta, sob a marcação de-IoJaJld3-.

Gilca e Ilza mais atrasadas observam o desfeche da jogada
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,.--~------GRÊMIO X SOGIPÁ-----------,

TITULO ESTADUAL FEMININO DE B·ASKET
ENTRARÁ EM DISPUTA NA. NOITE DE H·OJE

Por certo um grande público far- o adversárío a produzir o mesmo de ter apenas ôuas equipes concor-
se-i presente esta noite à quadra e explorar as ações no mesmo s;s- rentes, a sua verdadeira prática.
do Está.dio Olímpico, cenário do tema. Todas as investidas trícolo- Os quadros estão preparados têc-

. sensacional encontro de bola ao ces- res são feitas à .base de contra- nica e psicolõgícamente para esta
to que 'Teunirá os fortes conjuntos ataques rápidos, o que, natural- dura jornada. E nas condições que
temmínos da Sogipa e do Gremio. mente. sempre encontra a defesa ambos se apresentam para o em-
MaIOr é a expectativa porque o ti- adversáría mi!:l postada, com- isso bate, não existe favorito. Os téc-
tulo poderá decidir-se nesta conten- facilitando o arremesso de meia nicos lançarão em cancha suas
da; dístâncía. Ganha, assim, este ano, equipes ideais, o. que por certo vi-

o basketball metropolitano, apesar rá ainda valorizar mais o cotejo.
O embate de logo mais será o """"""'•••••~ ••••••"'= eeee"""'==..-....v~ ...~~

quarto da série de cinco prélíos, em
que o Gremio venceu os dois pri-
meiros e a representação alví-ne-
gra o terceiro, Basta o Gremio al-
cançar uma vitória esta. noite e o
cetro máximo ficará em seu po-
der ..

A equipe trícolor, que re conduziu
com muito acêrto nas duas pele-
1as, na terceira não reprísou aque-
le trabalho quase perfeito. Jogou
bem. Mas o. ataque esteve falho
nas conclusões finais. Apesar dis-
so, esteve sempre superior ao ü-
ve da Sogipa. que sempre atuou
com lentidão. e também se' ressen-
tindo do acêrto nas conclusões fi-

o nais, O maior mérito do quinteto
gremista é e tem sido o jôgo à ba-
se de veloeídane. Neste particular
estão perfeitamente entrosadas as
atletas. treinadas por víarore. O
trabalho, que vem apresentando o
Gremio, é semelhante ao basketball
praticado nos grandes centros do
pais. Uma equipe que atua nestas
condiÇ.é!..elL:;.Obr!ga.,au tomàt1c.a.men t '

2" DE- SETEMBRO DE 1958' FOLHA DAT ARDE



3 - SETEMBRO - ;;s'ilBATIDAS AS TRIÇ-OLORES POR 20 X 17

·SOGIPA·VENCEU: HAVERÁ NEGRA
Tendo como palco li cancha as-

faltada do Estádio Olfmpico, foi
realizada, na noite de ontem, a
quarta partiila da série melhor d e
cinco, do certame feminino de ba.s-
lce-t ba Il, do qual participam as e-
<luipes do Grêmio e da Sogipa. Pa-"
ra o quinteto trrco lor adjudicar-~e
ao titulo máximo, uma vitória bas-
tava, pois as cestinhas do, Grêmio

foram as vencedoras dos dois Pri-
meiros embates e uma terceira vi ..
tória Ih es garantiria o titulo e,
c on ae q u en t em en t e, a quebra da
hegemonia sustentada pelas moças
da Av. Alb er to Rins. Mas. ainda
não foi desta vez que O certame foi
decidido. As mocas sogipanas, ru-
bricando um melhor trabalho cole-
tivo que suas adversárias, ''foram
as vencedoras do encontro por 20
a 17.

A' primeira etapa da peleja, as-
sistida por um bom público, per-
tenceu inteiramente as sog.i pana s,
que apresentaram um melhor tra-
balho coletivo que suas rivais e.
graças ao grande desempenho cum-
prido 'pela sua capitão torr.m ano-
tando cestas sô br e cestas, conse-
guindo nove cestas con tra nenh u-
ma das ad ver sár ias . As tricolores
apesar de manobr-ar- bem na m e ía
ca.n ch a, estavam infeliz-es nos ar-
remates, errando seguidamente o.
tiros à ces-ta. As sog ip'a nas mais
sez uras, conseguiam cortar corn
aeer to- a velocidade das contrártas
e, tea bathavam bem ,a pelota, pr o-
curando sempre arremessar com
cer teza., Fruto de melhor desem-
penho rubricado nessa 'fase as 50-
g'Ip a n á.s d etxar-am a cancha ava n-
tajadaspor 12 a 6.

Voltaram as tr íco lor es para o
per.!odo final, com maior disposi-
ção, tentando, a todo custo, alcan-
çar a vit6ria; passando, então, a
render mais, emparelhando as a-
ções. Consegui ra m en tão. as gl"e-
"mistas diminuir a diferença no
ma rcaüor, situando-se a um ponto
de desvantagem das adv er sár las .
Quando 'o p lacard assinalava 11i
15, as so gipa ria s r eag í.ra m 'e, assi-
nalaram duas cestas e um lance ~ __ ~ ':::"""- __ ----------
livre, fixando-se em 20x15. O en-
contro aproximava-se do seu final
e passaram as sog í paria.s a pr e.nder
a pe lo ta, procm-ando manter o mar
cador até o final. Mas quando de
uma das descí da.s das' gr emístas;
marcaram essas mais dois nontcs,
que seriam os últimos da partida.

Jogaram e marcaram para as
duas equipes, as seguintes' atletas: I

SOGIPA - Ma.g da 18, Ilza 2. Noe-
mí, Clarice e Beatriz. GREMIO -
Gilca 8, Edith 1, IoJanda 4, ShirJei
4, Zolma e Vera. Magda, da Sogipa,
foi a cestinha do encontro, ano,
tando 18 dos vinte pontos de sua
equipe. Cumpriu a capitã. do qua-
dro alv í -neg ro, uma grande atua-
ção, sendo a condutora dentro das
4 linhas de sua eqúipe à vit6ria.
Constituiu-se sempre em . ameaça

as contrárias, em, que pese a seve-
ra marcação que sofreu.

Luíe AntuDeg foi o árbitro do
embate', rubricando, em que pese
os protestos havidos após Õ final
do "m,bate, por- parte de alguns tor-
cedores do Gr'êmio, uma boa atua-
ção. .Iedo Neiss acompanhou o tra-
balho de seu companheiro.

HB!lBRILZINHO" ,QUIS ESTO'tl-
R.~R NO 'OLIMPICO

Após 'O encerramento do embate,
alguns 'torcedores pro testar am COn
tra a atuação do árbitro Luir An-
tunes, chegando mesmo a amea-
cá-to de agressão. Dada a pronta
intervenção do diretor do Depar-
tamento ile Basketball do Grêmio e
do delegado da FGB, sr . J'o-rg e US7
sa n, esta não to-i co ncretl ea da •

Quando tudo estava serenado e
o árbitro deixava a cancha em di-
reção aos-vestiários, eis que o de-
fensor, da' equipe de roo tbatt do
Cruzeiro, Mauro (Barrilzinho do;
Pólvo'ra}, saiu 'ato',,? do árbitro,
Me'ndendo-o com palavras e pr on-
topara 'agredI-lo. Mais uma vez

i .n ece ss'ârla, : a intervenção de
ter ceíros, (IUe partiram no encalço
do atleta estrelad.o , para evitar a
ag:ressão. Foi difícil a tarefa dos
"deixa disso-", pois Mauro queria
a todô custo levar a têrmo ' sua
in tenção , Não, fôsse a maneira e-
nérgica .co m que agiu o diretor,

s ta sr., Pup e, 'O atleta estr e-
,por certo teria, reatíaado seu

í nt en to .•·. Corno se vê, o uBarrilzi-
n.lro" esteve prestes a estourar no
Olímpfco.'

/

Empatado o feminino
de basket!

'Defront,!l.ram-se, ontem à
na cancha asfaltada do
Olímpico, no quarto encontro da
melhor de cinco pelo' certame fe-
minino de baskstball, os quintetos
do Grêmio e daSogipa. O prélío,
que' foi assistido por um bom pú-
blico, findou com a vitória das
cesbínhas sogipanas,.' por ,201a' 17.
A primeira fase termtou com a
vantagem parcial das moças do
clube da Av. Alberto Bins, por
12 a5.
Com o resultado dêsse confron-

to, tornou-se necessária a realiza-
ção de um quinto embate, para ser
apurada' a equipe capeã do pre-
sente certame, pois tanto as sogí-
panas como as gremístas possttem
duas vitórias. O próximo embate
entre' as duas equipes deverá ser
realizado na próxima terça-feíra,
em local a ser sorteado no correr
dessa semana.

DO QUARTO' ENCONTRO - Pelo' !emi~i~o'
de jogaram na noite de ont.em, na cancha do .Estadlo Olím-
pico, as equipes do Gremio e da -Soglpa, As moças sogtpanas;: que se_
encontravam inferiorizadasna contagem geral de pontos, rubr!cando
uma boa atuação, foram vencedoras do' embate por 20 a .l:!, obrígande

, desta forma a realização de um quinto embate para decísâo do tit1!lo.
pois' as, :gremistas'encontravam-se em vanta-g,emna tabela. f) flag~ante
registra uma incidenéia do enêoll;tro, vendo-se' a defe~sora Sl!glpllina-
Noemi, :Saltando para arremessar a cesta, sob ,'3 marcaçao ~e .Iolanda,

Gilca e Ib;a' ~ais atrasadas o~servam o; l:iesfecho-da Jogad~

QUARTA-FEIRA, 3 DE, SETEMBRO DE '~95S
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CERTAME FEMININO DE BASKET
"

A' s

SOGIPAE:":GREMIO!VÃO:~GORA: PA,RA
, . - .

A,"NE,GRA":E,MPATARAM! ONTE:M'

... FOLHA O

Umaspecto do interessante jôgo de ontem do campeonato local de basketball feminino. vendo-se uma carga das
trícolcres, A Sogipa. triunfou de maneira ajustada, o'n"ig'ando assim a dilatação do certame, com um jogo.

decisivo.

A Sogipa triunfou na partida realizada ontem à noi-
te, pelo campeonato feminino de basketball, realizada
no Estádio Olímpico. Embora a atuação das tricolores,
as adversários do conjunto local construiam um placard
favorável de 20x17 pontos, tendo as sogipanas conse-
guido na primeia fase 12x5 tentos. A reação das trico-
lores, embora forte, não conseguiu dar o triunfo ao' e,g-
quadrão local. Estiveram mesmo quase no final do cer-
tame com um resultado de 16x15, mas entrando a atuar
firme nos momentos finais, as sogipanas conseguiram,
aliás merecidamente- o triunfo. '

Deve-se ressaltar no quadro vencedor a ótima exi-
bição de Magda. Conseguiu ela IS'dos 20 pontos da equi-
pe vitoriosa. Atuou mesmo' de maneira a demonstrar
suas amplas qualidades de eméríta praticante do espor-
te ianque. Os dois outros. pontos foram conseguidos por .
Ilza. Atuaram mais em defesa da Sogipa: Noemi, C18-
rice e Beatriz ,

O quadro tricolor foi defendido por Gilka, que con-
seguiu oito pontos, Edite, um ponto, Iolanda, quatro pon-
tos, Sirlei, quatro pontos, Zolma e Vera.

Luiz Antunes e Iedo Neiss, atuaram na arbitragem ... '
O primeironão conseguiu agradar ao menos a uma par-
te, da assistência, sendo por ela ameaçado de agressão. i

Com êste resultado p campeonato porto-alegrense
deverá continuar, com a realização da "negra", ou seja
de uma partida complementar decisiva, que será marca-
da pelo poder competente da FGB.

\ ,/./
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Vencendo o Grêmio por 20, pontos a 17, na noite de ontem, a Sogipa igualou-se ao clube das três cores no campeo-
nato metropolitano de basquete feminino. Desta forma, deverá ter lugar a quinta e decisiva peleja na próxima 3.a_
feira. As sogipanas ontem estiveram sempre superiores às antagonistas. No primeiro tempo fizeram por vencer e na
etapa derradeira- souberam conter a reação tricolor . com categoria. No lance aparece Clarisse de posse do balão,'
~.assediada pOl"umaetil'lha tri~olo••; sua eempenhelre, Noemi assiste à jogaCb",enqu~to.OutFqs duas atle~as

- •__ ,.......;.,-..... ~ . apl!8Stam..ee ~. lAtem.. .'(;EeKto-JtO página'~ . . -...-"'" ~. , . ,".. " . . , ' .



Basquete feminino:

VIY-ORIA' DA SOGIPA SOBRE O
GREMIO: HAVERA A "NEGRA II

Em sensacional partida dispu-
tada, na noite de ontem, no Es-
tádio Olímpico, o qumteto femi-
nino da Sogípa abateu 'ao do
Gremio Portoalegrense ' por 20
pontos a dezessete., Esta é a
quarta de uma série de cmco jo-
gos pelo campeonato metropoli-
tano de basquete feminino, de
vez que são estas as únicas equi-
pes que' participam do mencio-
nado certame. Com o resultado
de ontem à noite o certame te-
mou um aspecto sensacronal
pois as garotas sogipanas se igua-

J E~HIIIIIIIIIII~I"IIU"U'IlIU'".nllrll,"U~'ItIIlIUnIlIHlllllllllllnl""11:'llIlllIlIlulllnlllllllllllllflllllllllffl~
, ~ SO~Ipaderr-otou IlS garotas gremístas por 20 pon- ª
~ tos a 17 - Já venciam na primeira. fase por 12 ~h a 5 -Em vantagem no marcador as garotas da §
~ Sogipa se retraíram - Ficaram igualadas as duas ~
ê equipes no campeonato, devendo ter lu~~r a "ne- ª
~ grfsslma" na próxima terça-feira - Cada quinte- ~
~ to obteve duas vítórfas no atual certame - Desde a
, § já grandeexpectattva para a decisão final §

I;"IIHIlIlItIlIIIIIIlIIlIlUIJIIIIIIII 11I1I1I11"'IIIIUUlllflllllllllllllll~

laram 'às gremistas com duas primeiros cotejos saíram vitccio-
vitórias. Como se sabe, 1108 dois sas as moças tricolores. Com (I

triunfo da Sogipa nos outros
dois, faz-se necessária a realiza-
ção do prélio decisivo, que de-'
verá ter lugar na próxima terca-
feira. Ao que tudo indica, o co-
tejo deverá ser travado em qua-
dra neutra, tudo fazendo crer
que o Palácio de Esportes do
Grêmio Náutico União é que
servirá de palco.

• Pôrto Alegre, 3 de setem~ro de 1958. •

• A IiOR4\ • DA SOGrP A, FOI
MERECIDO

No cotejo de ontem as sogi-
parias levaram a methcr mere-
cidamente. Durante todo o trans-
correr da pugna estiveram supe-
riores às antagonistas Na se-
gunda etapa tiveram categoria
para suportar a reacão das mo-
ças do Grêmio, que '~e 'viram in-
feriorizadas no marccdor . Na
primeira etapa apresentando-se 'de
forma muito superior ãs pupi-
las de Viafore IIS sogipanas não
tiveram dificuldades em mar-
car 12 pontos contra 5. O pla-
card esnelhou bem, por certo, o
seu melhor desempenho,

Quando da segunda fase, en-
tretanto, elas doeram demonstra-
ções que apenas pretendiam man-
ter li vantagem, não mais se im-
portando em aumentar a dife-
rença. Souberam, entretanto, re-
sistir ao assédio das jovens do
clube das três cores, que com
um triunfo na noite de ontem,
adiudicar-se-Iam ao titulo má-
ximo, Devido a esta reação e,
melhor ainda, em consequência
do retraimento das mocas da A-
venida Alberto Bins, que mais
procuraram reter a bola oo que
converter cestas, as tricolores di-
minuiram sensivelmente a dife-
rença existente quando do tér-
mino da fase ínicial, pois a par-
tlda terminou com 20 a 17, isto
é, apenas três paul os de dife-
rença em favor <ias soaioanas.

Eis as equipei que se apresen-
taram na noite de ontem:
, Sogipa - Magda, Noemi, Cla-
rice, Ilza, Beatríz, Cloê, Clodi e
Elizabete.

Grêmio Porto-alegrense
Gilca. Edith, IoIanda, Shirley,
Zolma Vera, Suelny Led« e Au-
rora /

Com êste resultado será ne-
cessário, como já '10S referimos
linhas acima, de uma partida.
que será uma verdadeira «negrfs-
sima» entre as duas equipes, Tor-
nou-se, desta forma, sensacional
o certame feminino de basquete,
que com os' dois primeiros tri-
unfos trieolores dava a entender
que ia ter um curto período de
duração. As sogipanas vencendo
os dois cotejos subsequentes fize-
ram jús, a posição atual que se
encontram, ou seja, de igualda-
de com suas rivais, Isto não o-
corria desde o início 10 carn-
peonato, pois as trícolores já se
lançaram na frente. Agora,' no
entanto, nas vésperas da fínalrssí-
ma as duas equipes estão em
situação igual a do princípio do
campeonato, isto é, com ídentí-
cas probabilidades de levantar o
título.
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ANO XXXIV PORTO ALEGRE, QUINTA.-· -FEIRA, 4 -DE SETEMBRO DE '195-8- _-""~"FÁG,

.arneontem a. noite, na qua-
dra do Estádio Olímpíco, dis-
putou.se a. quarta partida da sé·
rie «melhor de cincos para a
decisão do campeonato feminino
de bola ao cesto, qUe êste ano
reuniu apenas as representaçoee
do Grêmio Pôrto Alegrense e da
SOGIPA. As ecestínhess sogípa-
nas, após um encontro movi-
znentadfssímo, levaram a me-
lhor pelo ajustado marcador de
20 a 17, repetindo o triunfo ob-
tido illO terceiro prél ío e fazendo
necessária a efetivação da «ne-
gra», pois as -gremistas tinham
vencido pos dois primeiros co-
tejos. No sugestivo flagrante ao
lado, colhino por ocasião do co-
tejo de anteontem, vê.se uma
movimentada fase - debaix-o da
tabela sogipana, tendo Clarice
.se apossado da bola sofrendo o
assédio da gremista Vera e sob
CYS olhares atentos de suas com-
peD,heil'as Ilza e Beatríz,
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DECISAO DO FEMININO,
Z'.-FEIRA PRóXIMA

O certame feminino de basket-
lball será decidido na próxima
Lrça-Jeira, quando voltarão fI
cancha, para a disputa do qUin-1
to encontro da melhor de cinco

. portídas 08 quíntetos do .Grêmio e
da !39.-gipa. únícos ;)onjuntos que'
I>artJcIparam das disputas o ICaIS
<'O corrente ano. O encontro que
-decidirá o certame da pre~ente
te.n~pol'ada, será disputado no Gi-
nasro da Sogipa e deverá atrair
~m grande público que irá íncen-
tívar as defensora:s de suas cõres
favoritas, para que estás alcan-
cem, o triunfo e obtenham, assim,
o título máximo da temporada.
Ambos os conjuntos que esta-

r~o lutando em busca do galar-
dão máximo citadino do basket-
ball : feminino, os'tentam condi-
ções de alcariçarem o objetivõ
desejado e deverão proporcionar
um espetáculo digno de ser e.~
'sístído, princi\Jalníente~ atentan-
do-se para o fato de' estarem com
igual número de vitórias. As
gremístas, orientadas por Viafore,
plsar~m na frente, dando a nítí-
da Impressão, graças às vitórias
alcança das 1.0S dois primeiros
encontros, que roubariam das, ces-
tinhas. alví-negras a hegemonia
nesse setor esportivo. No entan-
to, reacionaram as sogípanas e
conseguiram por-se em condi-
pões de _igualdade. pau, assím,
Irem lutar com amplas possibili-
dades em busca do titule.

, Gremistas e sogípanas, que reli-
Ilzararn a quarta partida na noi-
tê' da última. terça-feira visando
o seu próximo compromisso vem
realizando treinamentos in'tensi-
vos, procurando acertar suas di-
versas linhas para, assim, pisar a
cancha prontas para desenvolver
seu melhor jõgo.

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE '1958

No "Palácio dos Esp(lrtes" do União, nos' Moinhos de vento, será en-
cerrada amanhã à noite a disputo do "Torneio Gal. Darei VignoU", certa-
me basketbalJistico que reune agremíaçües locais e de São Lenpoldn,
A jornada de amanhã, que tem seu início marcado para as 20,00 boras,
estará desdobrada em' dois jogos. Inicialmente, preliarão os conjuntos
do Petrõpole e do União, seguindo-se o .cotejo entre as representações
d6· Internacíonal e do Jguaçu, O conjunto cotorado, desde já, é v;irtual
'cauipéão do certame que homenageou a .pessoa .do presidente do Conse-
lho Regi<1JlaI de Desportos, no Rio Grandé dó sui. .

PELEJAr..DECISIVA PELO FEltlININO - A grande atração eestobo-
listica da semana entrante sem duvida será o cotero que reunirá na pró-
~ma terça-retea, no gínâsío da Sogípa, OS conjuntos representativos da
Sogipa e do G1;emio, no quinto e ultimo prélio da sérié pela conquista
do cetro. do basketbatj feminino metropolitano, da atual temporada, Nos
jogos antezíores, conforme já é do conhecímento geral, as gremistas
venceram as duas llaTtida·s iniciais da série, vencendo a Sogípa 0$ dali
jogos x:estantes.· -~

I
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A foto registra um dos lances do terceiro encontro da sêríe de cinco,
realizado no ..Ginásio da Sogípa, r.ntre Grêmio e o clube local pelo
campeonato metropolitanó feminino de bola ao cesto, Edith, do Grê-
mio, em busca da bola é acossada pela atleta I1za, da, Sogípa, Sogipa e
Grêmio estarão hoje à noite novamente em confronto desta vez para U

~ decidir o título·. , Ir

FOLHA -DA TARDE- 8 D~ SETEMBRO DE 1958. . ,,-..1, j • ~ .~ " ,

Geral expectativa está despertando o prelío
de basketball que travarão, amanhã à noite na
quedra da Avenida Alberto Bins, os conjuntos
femininos da Bogtpa e do Gremio, pela decisão
do cétro máxímo do certame de 1958, Ambas
equipes pisarão a quadra em igualdade de con-
dições na tábua de classificação. Os dois pri-
meiros-encontros da serie de cinco jogos, foram
vencidos pelo quinteto do Gremío e os dois ul-
timos pela 80gipa. com a reabilitação da 80-
gípa, o Gremio encontrará sérias dificuldades. em
suplantar no cotejo de amanhã o five sogípano.
Isso porque, o quadro da Sogípa individualmente
é superior, encontra-se em franca reab,ilitação e,
ainda, contará com' a grande chance jogando em
seu próprio domínio. Embora conte com falhas
em sua estruturâ são menos sensiveis do; que
aquelas da equipe tricolor " Os' quadros apre-
sentaram uma transfiguração no decorrer da sé-
rie de quatro embates, até agora disputados: O
quinteto gremista despontou nas pelejas iniciais
como o grande favorito do certame, triunfando
com muita autoridade e demonstrando grande
entrosamento em seus setores, fazendo jÚ!'l aos
louvores que foram tecidos:' 'enquanto que, com o
conjunto "da mais antiga dava-se o inverso.
Mas com o decorrer . das contendas a Sogipa foi
se encontrando, para chegar. a um rendimento
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l'!,zoável, e o Gremio foi perdendo aquele espí-
rito de equipe para fazer prevalecer a catego-
ria de algumas de suas atletas. Perdeu, quase,
por completo, aquela harmonia que fez preva-

'r Iecer nos dois cotejos ínícíatís do campeonato.
Apenas restou noconíunto do Gremío: a vitali-
dade de suas integrantes e o ardor, que as ca-
racteriza. Apesar destas condições e o emba-
'te não apresenta favoritismo. Pois pode o qua-
dro tricolor a voltar a encontrar-se e tornar-se
um adversarío dificil e, até mesmo, roubar de
suas adversárias e a hegemonía do basketball
sulino. Tanto nos treinos da Sogipa como do
Gremío, os técnicos' procuraram corrigir os de-
feitos e preparar, couidadosamente, suas pupi-
las para árduo compromisso.

As estrelas da Sogipa, que ostentam o título
de tricampeãs, procurarão reedítar os seus fei-
tos nas ultimas partidas, Também o Gremío,
apesar do fator local, pisará a cancha disposto
a uma ampla reabilitação. dos insucessos sofridos.

Tudo indica que esta peleja. deverá alcançar;
um transcurso dos. mais movimentados e poderá
proporcionar um grande espetáculo, que por certo,
será presenciado por um. púbhco dos mais: nu-
merosos, . ..
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(jrêmio e SolÍfta
frente a frente
Finalmente, após nma efetiva§lio

de quatro encontros dos mais pa-
relhos e disputados com ardor, nos
quals os triunfos foram reoartidos
entre 2remistas e sogipanas. será
decidido esta uolte o certame me-
tronolitano feminino de- ho.~ ai1
cesto. oromovido nela F" '"' l'lU.
êstt' s:ito reuniu apenas I .·~t"e~

sentações do Grêmio F. B. Pôrto
Aleer~nse e da SOGIPA sendo
em vista disso efetuado em nms
série "melhor de 5 ioeos". 'iCl1df'
~ co~~jo de togo mais um llntp!J.
tica ne2ra". onde o quInteto vi.
tflrlOSO conquistará o 2"lard;;0 "'".
lrlmn: easo a~ álvi-nel!ra. levem ~
melhor, terão obtido o tet1'9t~mneo·
nato, pois montem há' três femn()
rad'R (l9S5-S6_57\ n laurel e em
caso COjltrárlo, ou seta a vlt6ria
das triéblores Ihes proporcionarti,
peJ3 primt"fr::t vez, o tão almei1ld,..
eetro.

Grande assistência. não sõmente
constituida nelns afl.<'ionadn. d" ele-
trizante desporto da cesta, tlever,
comnareeer hoie ao mnilerni' "P.'i.
n:1510" da avo Alberto Rins. rednf~
soatnane, ,,,ida de nreseneíar n~
lances emocion~ntes de Que n ("rá~·.,~O 4IIP.1":i nródft!n As duas eoni
nes estão bem preparadas e esne-
ram superar eom entusiasmo e es-
pírito de tuta a ausência de têe-
ntea, em busca do triunfo para
SU31i eôres, que representarâ em ul-
tima análise a conquista do eobt-
çado tanrel,

Ao que tudo Indica. .os dois quln-
tetos iniciarão ° encontros osten,
tando as seguintes formações:

SOGIPA - Ma!!da Noerili. IIza ..
C/oê e 8eatriz: prof. Gerson Ruhe ,

GREMIO Gilka, Ioland«
Schírlev, Edith e Vera. Técnico-
Leonardo Viafore.

- As autoridades - árbitro>.
mesârfos e delegado - serão for
necídas pelo Dep, de Oficiais d-
"mate~~ do cesto boi, devendo i.
grande choqu," que) vem polarlzan
do-as atenções dos amantes do bas,
quete e para ° qual não bá favo·
rito ser Iniciado às 20,30 horas,
sem tolerância.
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ram com que as sogípanas as \
igualasse em número de vi.
tórías, ficando com possibí-
Iídades idênticas ·para ,li gran·

de "negra", que se realizará
esta noite, a qual está em-
polgando 0, público esportivo
metropolitano.

Grêmio e ~Ogipana grande ''wogra". ,. I

SERA DECIDIDO HOJE A NOITE 01
CERTAME DE BASQUETE FEMININO

• PõIto Alllgre, 9 de setembro de 1958. •• •• A HO RA •

Na noite de hoje, tendo por
local o Ginásio da Sogipa, si-
to à Avenida Alberto Bins,
será disputada a quinta e úl-
tima partida de basquete fe-
minino entre os quintetos da
Sogipa e do Grêmio, pelo
campeonato metropolitano.
Reina grande espectativa pa-
ra o cotejo da noite de hoje.
principalmente em virtude da
situação atual das equipes no
certame, sendo que o encon-
tro de logo mais é decisivo.
As adversárias estão em con-
dições idênticas para se ad-
jUdicar ao titulo, visto terem
vencido cada uma duas das
pelejas já disputadas. As gre-
mistas como se sabe, saíram
vencedoras nos dois prlmeí-
ros. embates, sendo que 'nos
subsequentes vitoriaram·se as.
moças sogipanas.
Tendo em vista as partidas

realizadas é difícil dar-se um
prognóstico, apesar de exis-
tir um leve favoritismo para
as sogipanas, que se deve às
suas últimas apresentações,
quando' demonstrou possuir
uma equipe superior à tríco-
Ior, Tratando·se, no entanto,
d- um encontro decisivo en-
, tram em Iíça outros fatores, e
já conseguindo vencer em
duas oportunidades,' por cer-
to, não será surprêsa : se a
vitória pender para o lado
do clube das três côres.

A sensacional finalfsslmá
do. campeonato metropolíta-
no de basquete feminino 'a-
trairá grande públlcc para o'
Ginásic ,1<1 Sogipa, Um as-
pccto ; ltE'r~f:snnl(.) do erla-
r" (lfl) l~upst:l.P 0 r10 que as
g?'-' I '~.' I ru:o lou::.:: CÜJ)l <us s

~nIIIIlIIlIlIIIUU"lllIllIllIlIl1l1ll1lfln.IIII1I1I1IIII1I1I1II1I1 •• UIHIIIIIIII1IIIIU\lJlIlIlllllllfI1I1I1I1II1UUIIIIIIII':'

ª Cada uma das equipes vencendo duas partidas, ª: :
~:_fêz com que fÔI'l!Ienecessária' a realização de fi- ::~_

nalfssíma - As moças gremístas estiveram a um
~: passo do título .: Sogipanas e tricolores com poso ~:_

síhiltdades iflêntif'as vara se adjudicar ao título
ª máximo do campeonato metropolitano de ª
~UIIIIlIIIIIIlIIIIIIIUUU'lJlIllllll" basquete feminino "IIIIIlIlIIJII'ItIIII:'III'llllllltlllll~

r:;" I '\ <..H outrc- (~cis com-
r .c mí-sos, entretanto, nze-

,;,új!/.

'l'~rn 3 11111 p(-~s.:n rin 1};!,1("
$' '10(, rplC' h:;~tr:VR ma is um

--.:. -~- -----~ __ -_o --.-- "_.~ - -

T~RÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE .1958' ,

BASKETBALL: CAMPEONATO FEMININO
I

Pelo interêsse existente que se nota entre os espor't is tas locais
~ de, se pr~ver que hoje, a. noite, o ginasio da Sogipa, à Av. Alber~
to ~ln,s.-J"eJa. to ta.lments lotado por um: público" dos .ma.ís 'numer-osos
a. Í1m deassislir ao quí nto e decisivo mateh pelo' Campeonato Cita~
dl,no-~!: BasketbaIl. Fem;}nino, que sustentarão os"coniu~tos· r,81)re-'
sen tattvos do Gremio Porto Alegrense e da Sogipa , Gremistas e
sog ipanas, após quatro pa.rtidas sensacionais, muito .equiltbradàs
voltaram, a. "es,laca zer~" quanto à decisão do trtulo, notando-se {ju~'
e~ta ,nova. postcão de ,Igualdade faz í nteí rarnen t s justiga Ai atua-
çoes anterlor eé dos do í s band os , Nos dois primeiros jogos à equi-
pe gremisa trf unrou com categoria, para nos dois restantes as so-
gipanas r~a,girem .e assim triunfarem de fo;rma merit6ria. Não há
])roblemas para as direções técnicas dos dois conjuntos o que -se-=.m'ais :uma garantia para o êxito da noitada que ten; seu inIcio
marcado para :.às, 20,30 horas.
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'FALAM OS, TECNICOS ANTES D'A 'DECISIVA:

PARA·VIAFORE,O ,IMPORTA,;NTE· Fi,
, - . ,

CONTROLAR MAGDA E OS N;ERVOS
NO APRIMORAMENTO' DO --ATAQUE
A GRANDE ESPERANÇA DERUnE

:' GILCA, a rapida capitã da equipe do,;Gremio, contundiu-se no torno-
_ zelo. Na foto; a capacitada atleta. trfcelor, sendo ate,ndida por Leo-
~Dardo Via,fore, que lançará erta atleta, já pratícamente recuperda, pois
, '. - -,.., ,coJUla-'muito- ~o se:a.'JogQ' ;'".', t. "

MAGDA, a extraordinaria capitll. da Sogipa,' ~ que hoje, à noite, quando Gremio e Sogipa decidirão o
titulo maximo feminino 4e basketball, aeverá ser vigiada. de forma especial pelas defensoras tricolores.

Na 'f!)to, a'valorosa -ces'tiDha' 'récebendo valiosas instruções de·seu tecnico

.~•

i

.
~,



9 - SETEMBRO....; 1958 .

o amplo ginásio da So-
. gipa, hoje à noite, será
palco de um grande espe-
táculo esportivo, defron-
tando-se- em jogo final e
decisivo os quadros da
Sogipa e do Grêmio Foot-
ball Pôr-to Alegrense, pelo
Campeonato Metropolita-
no Feminino de Basket-
ball, é de prever-se uma
lula sensacional ,e dramá-
tica.

Já por ocasião dos jo-
gos realizados, dois ven-
cidos pela Sogipae dois
Grêmio, a paridade de
forças foi evidente. Hoje
à noite, entretanto. dada
a importancia capHal do
prélio, a luta antecipa-se
das mais vibrantes. E, fi-
nalmente. cabe à-izer que
não há "favorito. Ambos
os (TU adros' est50 em con-
dições de brilhar é ven-
p-or.
Caso venca o team tri-

p-oior, Ê'ste' terá conquis-
tado o titulo máximo pela
primei.ra vez. Bn.1 caso
'''0Dlrúrio. a Sojripa sa-
grftí'-~e-á telra-campeã da
oirlado .
Para 0'011.11'01ar êsse co-

tejo foram designadas as
seQ'ní11.tes antoridades : -

fiscal. João Batista Cam-
nos: anontador e delega-
do da FGR. Emilio Bar-
celos, e cr-onometrista
Jorge Ussan ,

•
·CAMPEONATO F·EMININO DE BASKETBALL

SOGIPA!

rigfmo-nos ao áa
onde, das 19 as 20 horas, o técnico
Gerson Ruhe, ministrou seu últímo
treino. Pôsto a par de nosso obje-
tivo, o treinador alvi:-negro nos a-
tendeu solicitamente,- respondendo
com espontaneidade a todas as per-
guntas' que. Ihe- foram dirigidas.-=- A equipe encontra-se em boas

na ideal -
contestou. No ano passado conta-
mos com um quadro melhor prepa-
rado. A construção do ginásio e o
recente campeonato nacional de
volleyball.: em Santos, 'prejudicou
muito nosso trabalho. Assim mes-
mo, cuidamos do preparo individual
das atletas e; neste sentdo esta-
mos melhor- do que em 1957. Tam-
bém a introdução das novas regras
e. aplicação correta de um novo sís-
terna de ataque, que procurei ado-
t0.1·, levou algum' tempo a ser assí-
milado. ,/

E depois de. breve pausa Gerson
Ruhe fez questão .de acentuar:
- Assim 'mesma; estamos prepa-

rados para vencer o difici! com-
promisso frente ao forte conjunto
do Grêmlo . O' quadro tricolor fir-
mou-se de' rorma. magnífica e, con-
tando com valores -como Shirlei,
Gi!ca e Iolanda, que são 'rápidas e

l_llI"la<"lU"~, ·deverá· exibir-se de for-
ma extraordinária frente s minhas
atletas,
- Foi tornada alguma medida

especial para o embate.
-=- Sim. Nos últimos treinos rea-

lizados, procurei aprimorar o síste-
ma de ataque idealizado para _ o
sensacional. embate. Além disto, a
flutuação que, pretendo utilizar no
sistema defensívo, no qual deposito
grande conríança.. está funcionando
muito bem, .
_ Algum palpite quanto 60 es-

core do prélio? arriscamos.
-'- Não tenho palpite. O jogo de-

cídír-se-á na quadra. Todavia, con-
I fio plenamente nas minhas atletas
que, mais esta vez, acredito. leva-
rão de vencida às suas temíveís
adversarías .
- Qual a equipe que pretende

lançar de inicio?

- A costumeira: Magda, Beatriz,
Ilza, Noemi, Claríce ou Cloé ,

Pou~hor~nos separam do ím-
Ol'tante _Chaq~ travarão os

quadros femíníncs.dc Gremio. e da.
SOgipa no amplo tablado do. gíná-
sío alví-negro da Av. Alberto Bins.

. - Sim. Verdade é que Gilca. 10-
landa e Shirlei' encontram-se con-
tundidas. principalmente a contu-
são de Gilca preocupou-me muito,
Felizmente, de ontem para cá me-
lhorou muito e tudo faz crer queas
três poderão atuar no jogo decisi-
vo.

,
Dada a importância do encontro',
que no final apontará o campeão
do certame, e também o enorme
interesse que o mesmo vem. desper-
tando, nossa reportagem houve por
bem entrevistar os dois técnicos das
equipes, 51'S. Leonardo víarore e
Gerson Ruhe, responsaveís respec-
tdvamente, pelos quadros ao Gre-
mio e da Sogipa.

Não foi facíl encontrar o técnico
Leonardo víarore, Depois de ín-
formar-nos na 2.a Delegacia, onde
exerce as funções de inspetor, en-
caminhamo-nos à sua residência.

Mas também alinão se encontrava.

Info1'l1ládos do que estava treínan-
do-suas pupilas, na quadra de bas-
ketbal1 do Estádio Olímpico, ràpí-
<lamente nos dirigimos até aquele
local. No vestiários, quando tomava
as ultimas providênclas para o trei-
no -a iniciar-se, abordamos Viafo-
re que não quis dizer muito. Entl'e-
tanto, insistimos, e o técnico trí-
color acedeu em falar à Esportiva.

- Tenho fundadas esperanças de
vencer- este prelío e garantir, desta
forma, o titulo máximo. Todavia,
tudo depende de dois fatores: 1.0
- -se conseguir fazer marcar j). ex-
traordinária Magda, atleta que jo-
ga·uma enormidade, (aliás, que não
fica devendo a muito atleta ho-
mem) 'pois sabe se deslocar com
faeílídade e encesta com rara ma-
estria: 2.0 - se minhas atletas sou-
berem manter calma e controlar
melhor o primeiro tempo.

-:- Como -expllca isto? - ínterro-
gamos.

- E' muito facil - respondeu-
nos. O que veio causar as duas der-
rotas foi a agitação nervosa que se
apoderou -das atletas, principal-
mente no decorrer do primeiro
tempo. E se vencemos os dois pri-
melros-jogos foi porque. se tornou
possível marcar a fenomenal Mag-
da.' . . • .'. ....

- Somente a esta a atleta apon-
ta como valor de grandes recursos?
- foi nossa seguinte pergunta.

- Nãu há dúvida de que-é-a-me-
lhor atleta' de basketball da Capi-
tal. Mas também ta técnica da e~
quípe é-bem. aprimorada. As mo!(.as.
alvtrregras se entéüüem 'lna:taviIfio-
semente bem e além de Magda"
Beatriz, na defensiva, e Noeml,
como pivot, constituem peças de
grande valia .

. '-Quer dizer que sua equipe, em-
'b6rÍlPreipelte <f>!w'Veisàrlo;:estáf. em·

. d
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SOGIPA TETRACAMPEÃ,-JO~S-ETE-MB-RO-'- ~"95:-::-'8

DE BASKET: VENCEU A "NEGRA"
Foi decidido na noite de ontem,

com a realização do quinto embate
entre os quintetos, do Grêmio e da
So,gipa, o certame citadino rerní ní-"
110 de basketball, do qual partici-
param somente os dois conjuntos,
O quinteto so grpano foi vencedor
do prélio final, adjudicando-se des-
sa forma ao titulo de tetr a-cam-
peão citadino de bola ao cesto.
Vitória merecida foi a alcança-

da nelas "cestinhas" so gipa na s, que
foram desde a primeira movimen-
tação superiores às suas an tag oní s-
tas que não encontraram meios pa-
ra conter seu maior volume de jogo
e tiveram de ceder ante a catego-
ria das ad ver-sarí as , O escore final
rie 41 a 18 expressa COm fidelidáde
o predomlnlo das moças do clube da
Av. Alberto Bins, que assim r ed l-
miram-se de, suas' atuações ante-
riores, pr í ncipa.lmen t e nos dois pri-
meiros embates, 'quando não apre-
sentaram virtudes para a vitória,
detxando-se abater pelas tricolores
que na oportunidade cumpriram,
aestacados desempenhos.
O trabalho co'Ie t ivo, as disputas

do rebote, o maior dominio da pe-
lota e m a io r certeza nos passes, fo-
ram os varros ratores que determi-
fiaram a vitória inconteste das so-
gipanas. Cotettvament e,a s "ces-
tinhas" sogipanas estiveram Der-
feitas, evidenciando perfeito enten-
dimento' em todos seus setores e
procurando com acerto os desloca-
mentos rapidos que determinaram
o desacerto total do sistema defen-
sivo contrario que se viu impoten-
te par a contê-Ias, Outro fator Que
Igualmente foi decisivo para que- as
s og ipa nas lograssem o rací l triun-
fo, foi nas disputas do r ebo te, onde
est í ver am sempre superiores ven-
ceride em quase tôdas as disputas ..
Raras vezes co ns eg uinam as trien-
lores suplan tar as sog ipanas nas

<ijsputas altas. Encerrando a série~
de fatores principais determinan-
tes de sua s-uperioridade 1ncoteste,'
",ntre os muitos outros que poderia
ser citados mas que se situam em
prario secundário, apresenta-se o
maior dominio da pelota e a certe-
za dos passes. A rigor as sog í pa-
nas, mos traram-se . eximias domi-
nadoras da pelota, surpreendendo'
mesmo pois em suas anteriores a-
presentações -não vinham apresen-
tando bom dominio, o mesmo aco n-
tecendo nQS passes em especial os
longos onde mostravam-se falhas.
Desta feita, corrigiram os senões
apresentados anteriormente e "en-
t.ao não encontraram matores difi-
culdades para vencer. Sanaram in-
clusive as sog í pa na.s uma falha e--
,'idenciada em outros cotejos. Len-
tidão de movrmentos . Nesse emba-
te, 'apresentaram-se' com uma mo-
bilida,de surpreendente, efetuando
jogadas r ap í d í sáí ma s que envolviam
segui'damente a a d ver sar ia , Con-
tribui é bem verdade para a melho-
ra dessa circunstancia apresentada'
em prélios anteriores, o fato ae se-
rem as sogipanas praticantes de
varias' modalidades de esporte e
por isso encontraram' preparo ríst-
co necessarto para raaer valer sua
mobilidade.

O conjunto ,gremista vencedor dos
dois primeIros cotejos, quando foi
superior nas açõ es e batido nos'
dois seguintes, apresentando-sê
com maior m ob il í da d e- que as so-
g iparias, não conseguiram conter
desta feita a disposição das contra-
rias que entraram para o reta ng u-
10, decididas a conseguir o triunfo
e, emprexar am todos seus esforços
ví sa ndo alcançar a meta desejada.
Não foi o quinteto de Viafore nem
sombra daquele conjunto das jor-
nadas anteriores, pecando na mar-
cação, falhando nos rebotes e í n-
cl usí ve não apresentando aquilo
Q,Uevinha se constituindo numa de.
suas principais caracterfsttcas: ve-
locidade. Necessario é Que se 'diga
Q:ue o nervosismo, prejudicou '''m
pa~te, o desempenho das tricolores
pOIS estas nas primeiras movimE>n~
rações evid'enciavam claramente o
estado de nervos em Que se encon-
tra vam enquanto suas a dversàrtas
mal" experientes não sentiam essa
elrcunstância. '
Mas melhor que tudo isso, fala o'

marcador fi,~a,l do escore que diz
~em, do. dorní n í o das sogipanas qUI)

,Já no fmal do primeiro tempo (lei-
, xar arn a cancha com a vantagem
parcial de 23 a 8 •
• Jo,gar~m I) marcaram para os'
Gols qumtetos as seguintes cesti-
nhas:
S,OGIPA - ~agda H, Ilza 3, Noe-

rm 15, Beatr íz 9 e Clarice. GRE-
MIO :- Gil'ca 3, Iolanda 4, Shirley'
,1, Edí th 4, Vera 'I'enez ínha 2, Leda
4, Zolma e Aurora,:'
Alfeu B<!t0':ll~ foi ° arbl tro do

enco n tro C&C1SIVOrubricando um.
d.esempenno à a,1,t,'lra da importâri_
Iera do cotejo, J',0i'.o B. Campos, tra-
balhou como' riscat, acompanhando
'o trabalho do arbitro principal.
.Embora en tre as defensoras 80-

, gipa.nas, todas tivessem rubricado
J 11m grande desempenho, tornando-
se por Isso mesmo dificil de desta-
car-se' o nome d'e qualquer delas
a.pon ta mos co mo o valor máximo da
-eqUIpe a lvf -n eg na a defensora
Magda que voltou a Cumprir um
desempenho dos mais destacados e
s!,rvi:!do ainda com sua ffbra e d,~-
dícação d,e um incentivo as suas
ccmpanheí ras, Que encontraram na

\ grande capitã, o alento para seus
desempenhos.

DIÁRIO DE NOTiCIAS

,.a.FEIRA, '10 DE SETEMBRO DE 1958

SOGIPA CAMPEÃ DE
BASQUETE FEMININO

A Sogipa venceu o campeoria-
to metropolitano de basqu~te fe-
minino ao abater, na noite de
ontem,' em partida di~putada no
seu ginásio, na Avenida ~lberto
Bins. a equipe do, GremlO por
41 a 18, Sem dúvida, fOI uma
expressiva vitória das mo~as so-
gipanas, que haviam. perdido as
duas primeiras pelejas do cer-
tame que foi disputado ?uma
série de cinco jogos" reabJlJtan- ,
do-se e levando a melhor nos
três cotejos restantes, A gran-
de apresentação do quinteto so-
gipano: na noite de ontem, dei-

, xou ••~tente que Q título de bas
quete feminino não poderia ~s'
tar em melhores mãos. As JO-
vens trteolores não conseguira~
conter as isistentes cargas, SO~l'
oanas sendo que já na pnmeira
fase ~stava em desvantagem d'e
23 pontos a oito.

O feito foi grandemente come-
morado logo após o término do,
encontro. A "cestinha" da noi- I

tada foi Noemi, da Sogipa, com
15 pontos, seguida de Magda.
-ambém sogipana, com 14,
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S,ogipa Conquistou de FOlrmaNotável
o Título de Tetra CampeãdeBasket

mais um ano a hegemonía do bas~half-time, para decidir a peleja e
ketbaIl metropolitano, Presentemen- conquistar o maior numero de cestas
-.te a "mais antiga" ostenta o título e assim dilatar o maroaüor , Apesar
de tetracampeüo, de Magda, a principal peça do five

-, sogipano, atuar na defensiva, ontem
li SOGIPA DECIDE O PRE'LIO NA investia, em quase tôdas oportuní-

. rRIMEIRA ETAPA dades, é cesta eontrãrta.. arreenessan-
do de meia e longa distancia. Preo-

Desde os primeiros movimentos da cupou-se a defensiva gremista em
peleja, notou-se que a Sogipa dificil- marcar a eficiente estrela alvi-negra,
mente perderia o prélio. Completa- deixando Ctaríce e Noemi,_quase que
me. te tonificadas aos poucos iam en- inteiramente soltas. Foi o próprio
volvendo o tive gremista. A ordem técnico trícotor, em entrevista, que
do treinador, que mais tarde soube- declarou que a atleta mais vigiada
mos, era dar o máximo nJ> primeiro pelas .defensoras tricoJores seria

Magd·a,a grande artífice da vitória de
ontem. Já neste pertodo, a Sogipa
apresentou um trabalho perfeíto : pas-
ses bem endereçados, jogadas inte-
ligentes, .infiltrações oportuna, e ar-
remessos bem endereçados. ·!'ambém
perdeu aquela lentidão que vinha a-
presentando em jogos anterio.res, u-
sando a velocidade quando se fazia
necessária. A retaguarda, marcando
com precisão, alimentava o ataque e,
assim, se compfetavaen para os "chu-
tes finais". Poucos foram os momen-
tos de .Iucíüez, nesta fase, do quinte-
to gremista. Suas cestinhas, atuan-
do em parte nervosamente, confun-
díacn-se amíude , Nos lances debai-
xo . da cesta, a Sogipa sempre levou
a melhor. Enquanto duas defenso-
ras gremistas policiavam a atleta
Magda, Clarice, da Sogipa, aproveita-
va' todos os rebotes. Noemi, numa
notte inspirada, completava o traba-
lho. E conforme os minutos iam sé
escoandq maior era o voruene de jô-
go apresentado pelo five sogípano .
Ilza e Beatriz, com um trabalho sq-
brio, completavam o quinteto de ou-
ro des.de a etapa inicial, que che~
gou a seu finá1, com o marcado!' em
23 a 8. \

. Apesar do mau tempo reinante na
noite de ontem, um publica dos mais
numerosos se fez presente ao Ginásio
da Sogipa a -fim de presenciar a pe-
leji- decisiva, pelo campeonato femi-
nino de basketball, entré as repre-
sentações da Sogipa e' do Grêmio põr-
to Alegrense. Embora o certame te-
nha constado, de apenas dois concor-
rentes, eonseguíu empolgar os afie-
clonados do esporte da bola na ces-
ta. Isto porque na série de jogos vá-
rias alterações sofre-u a tabela, .ora
o Grêmio iniciando no certame com
duas vitórias e, posteriormente, a so-

gípa triunfando nas duas ultimas.
Empatadas, com duas vitórias e duas
derrotas, as equipes voltaram à qua-
dra- ontem para decidir, em defini-
tivo, 11 cetro de 58. A Sogipa, 'que
vinha de franca reabilitação e cres-
cendo de produção, não encontrou di-
ficuldade para suplantar o quinteto
gremista pelo dilatado enarcador .de
41 a 18. Vitórla justa e merecida das
"estrêras treinadas pelo técnico Ger-
son, que foi o "general" da grande
jornada. Tôdas elas formaram um
bloco coeso para a conquista de mais
êste triunfo que deu à Sogipa por

FASE SENSACIONAL do prelio de basquete, realizado na noite de ontem, entre Grêmio e Sogipa, pelo titulo
máximo da. categoria feminina. Edith, do Grêmio, cercada por Beatriz e Magda, da Sogipa, numa ínvestída

em baixo da cesta Sogípana.

/

PERIODO COMPLEMENTAR
Com superiOridade inconteste - e

com o enareaunr dilatado a seu fa-
vor, a Sogipa atirou-se à luta na fa-
se derradeira com a mesma dispo-
sição .do ]Teríodo inaugural. Também
o Grêmio, apesar do placard adverso
continuou com a mesma vitalidade;
mas. sem conseguír acertas. Ações
continuaram a serem predominadas
pelo,. conjunto da Sogipa. FirmOU-Sê
ainda mais a defesa e o ataque, com
Noemi e Clarice, fiem exploradas de-
baixo da cesta, Magda, Beatriz e. 1I-
za faziam o cêrco completo, não dan--
do oportunidade às defensoras gre-
enístas a tevarem a melhor nos rebo-
tes e- se armarem para o contra-
ataque rápidO. Poueas foram as vê-'
zes em que o Grêmio armou com per-
feição como nas jornadas anterio-
res. Sempre foram incursões isola-
das, onde Jotanâa, despontou como
a grande estréIa. A retaguárda do
Grêmio, que já pecava no primeiro
tempo, começou. a perder a sereni-
dade e atuar atabalhoadamente e dís-
so se aproveitou a Sogfpa para di-
latar o escore. Nesta peleja, o quin-
teto do Grêmio não roí nem sombra

Vera Teresinha, do Grêmio, tenta
um arremesso de -meia distância,

mas sem resultado.

daquele conjunto das primeiras pe-
lejas. Várias falhas apresentou nes-
tes ultimos cotejos: falta de maior-
experiência e serenidade. E' unia
equipe jovem, mas que possui boas
qualidades. Basta conservá-Ia e 60r-
rigir' pequenos detalhes e será uma
grande equipe. Mas a maior experi-
ência e as qualidades individuais das
atletas sogipanas foram os fatores
prlnetpaís da conquista do· título de
58. .
São estas as estrêlas campeãs de

1958: Magda (capitã), Ilza, Beatriz, '
Noemi e Clarice.

EQUIPES E ARBITROS

As duas equipes, para o prêrío der-
radeiro 'da peleja de- ontem, forma- .. ;
ram com estas constituições' SOGI.
rA - Magda, 11za, Beatriz, Noem.t e
Clarice. GREMIO - Gilca, Iolanda,
Shirley, Edith, Vera T-eresinha, Le-
da, Zolma e Aurora.
Noemi, da Sogipa, foi a cestinha

do sensacional cõtefo, com 15 pon-
tos. AUeú Botomé -e João Batista
Campos foram os condutores da. pe-
leja decisiva, com bom 'trabalho.
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'Decidiuoe anteontem" cert':Ji,.é: de baxquefe femln as l'epresental:ões da. Sj)gipa e do Grêpl\,,:,:l'6rtoA
ino da. eapítal, que nesta temI!orada- renntu appna81Mgren.e., que para ,alluraçlio do laureado tiveram
que efetuar uma série «melhot::~e cíneo» jogO<!. M••rpeidamente. a vitMia tocou novament.,' a" briollO
"'ive» da veterana agrémiaçáo/aIvi·negra pelo cat411l'6rlco placar de' 41' a 18. num cotejoem,.que a.
pupilas do p~of. Gerson Ruhe. J-8tiVf~t'am ~a'ml) I' ""'l)el'iore~ na <;uiH'ha.t"nvolvendo com' tramas b{'llt).
urdida. ao agu ••rri!lo elenco trít1l/1o ••••em jornada. de nouea inspirà~ão. Com o belo triunto obtid" .. a. ,
"cestinha o» sogipanas· alcancaram o p(11)p080 gala' dão de tetra·campeãs ,:metropolit:,nas •. ratificaudo ••
hegemonla qUe mantêm no espo.rte da.' ceRta d•••de t955. A equipe all'ora t"tracamp ••ã ~Ol)t"ullom " li" •••••

, CU>'80 das atletà. :3làgda. Noefilt' Beatzíz; [lza. (lh. eíee, Oluê , e Olodi. No sugpstivo f1agral)te Il~e Ihj~.
tra esta nota temos uma. ,moviíP.entada. cena da'partida deciHlva: & ~r<';mi8ta Verll TerezÍnhn lanea •
pelota' ~m direção à ce,ta., !!i>'fc~nd" o a'."III0 ds .oglpânll'Noemi e sob s. expecta.tivn das ctito ,&ce.·
tinha •• que iIlterviÍlham no cot;;Jo.· 1101Il0mento ••m Que a futo foI ·bati"a:. ., , ,
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Com esta equipe a Sogipa'conqtJistouo teatracampeoncito 'da ,c!dôde" num certame .que :embora com apenas
disputantes, sensadona,lizou, dada à errcncedo surpreendente-dos. gremistas, que 'venceram os dois. primeiras jogos.
. , MQs' a Sogipa reagiu, bem .$' acabou' ecnftrmendo sua .mclor ,categoria.

" ! '

Expressivo triunfo obtido
pelas moças sogipanas na
grande ".negra" que decio
dia o campeonato: abati.
do o Grêmio por U a 13
- Na fase inicial as
càmpe~ já venciam por
23 x 8 - Noemi foi a
"cestinha" do prélio" com
quinze pont.os- (Leia na

página 11)
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11.- página A HORA

saCIPA .TErRA CAMPEÃ
DE'BASQUETE:'FEMIN/NO
6~~~~J~,~~~?,~,=.~·=,,=,~~,=,~·=,~,='~1~===================='=======9i~~~WM,~~W~

'es?~f~~ÚJ;ar:;'.a Sógi~a" leva~<" Ex'pressi~o .triun;fo' das ~?~as sogipanos na, gro~d~ "negra" por 41 .a 18 sucesso tricolo;, para que al-,
,to~h,na_ 1;lOIte.de orit~~, ° t~-. '~J(I venerem nO'fase inicial por 23 \l 8 _ Estiveram sempre supertores c~nçassem o tIt~l~. Isto quer
,tufo,1de bas~1}-etefemplmg. .As , '.,' ~ ~.. 1 dizer que o Grêmio esteve a
'moças s'ogipaiJ.as,~demonstran.: li' suos antagonistas - ..Nao pode haver contestacao para a Justiça do ; um passo do cétro, não o con-
~o desde os primórdios da,por-, marcador _ As 'gremi'stas lutaram mus tiveram q~e se dobrar ante a ní- ; se~uindo! no .e~tanto, pelá "ra-
fia grande superióridade sobre .., . I • • _ ça e disposição para a luta
{suas' 'antagonistas, se .ímpuse- trdo superioridnde tecniec das pupilas do professor Ru'he~ Moeml fOI a das sogipanas. Assim, a ma-
-ram 'pelo'eJqiressivo escore de "cesnnhn" da noitada cóm quinze pontos - Mais um honroso' laurel pu- neira como foi .conquistad~ ?
41 pontos a 18. O encontro foi ' , . _. . presente campeonato, prmCl-
'bastanté tmovimentado, poden- , .' 1 _ ra a, agremlaçao alvl-negra palmente, vem dar maior bri-
.do 'mesIÍl? se dizer que foi o. cima, foi, ínconteste a J supe, que, pelo demo'nstrádo- na noi- ~. O triúnfo da Soglpa veio lho para êste grande laurel,
.mãls disputada de tôda a sé- rioridade sogipana, não haven- te de ontem, faz jús. ' confirmar seu favoritismo. Per-. ,
.'riE1"melhor de cinco": em cuja do dúvidas sôbre seus méritos O cotejo foi arbitrado por dendo os dois primeiros pré- que e o fato de se tornar te-
-modalidade foi disputado o para conseguir o .pomposo tí- Alfeu Botomé e João, Batista lHOS em disputa do, certame, te' tracampeã, A família sogipana
campeonato metropolitano de tulo de tetraeampeã metropo- de Campos. O delegado da F ve forças para reabilitar-se, está de parabéns por mais esta
'basquete .feminino. , Com está Iitana de basquete feminino GB' foi o sr. Jorge Ussan. conseguindo a vitória nas ou- bela e expressiva vitória.
conquista das pupilas do pro-
fessor Gerson Ruhe, a vetera-
na agremiaçâo alvi-negra sa-
grou-se terra-campeã da cida-
de,
Já na primeira fase ficou

patente' a superioridade das
sosínanaa que conssguíaam
-avantajar no marcador, termi-
nando a' etapa inicial com 23 a
8. A -esta altura ninguém mais
duvidava do triúnfo das mo-
Iças da Avenida Alberto Bins.
As pupitas de Leonardo Viafo-
're, 'PQr seu turno, viam-se en-
volvidas pelas inteligentes
manobras das capitanedas: de
Magda,
No final o placar viria fazer

justiça àquela equipe que a- II-~.õ:io.~":"'~~~-----"'':: .._~--------_._.;.....----~---~~--~--~_._--~~-
Iém de se mostrar durante' to-
do ,o' transcurso do cotejo su-
perior. teve categoria para:
,press).onar as antagonistas até
o último instante, não se re-
,traindo nunca. Sempre estive-
'ram no ataque e nas vezes que
tiveram, oportunidade para vi-
sar a .cesta, fizeram seus arre-
mêssos, traduzindo em pontos
sua nítida vantagem técnica na
.quadra,

A "cestinha" da noitada foi
a sogiparra Noemí, que con-
verteu quinze pontos. Magda
seguíu-a de perto com 14 pon-.
'tos, As côres alví-negras foram '
defendidas por Magda' Noe-
mí, Clarice, Ilza, Beatr~ CIoé,
,e .CIodi. Na 'equipe gr~mista
estiveram em ação Gilca Shír-:
lei, Iolanda, Edith, Vera' Tere-
i:inha, Leda, -Suely, Aurora e
Zolma. .
, , Como já frisamos linhas a-



\

\

Pôrto 1(1de setembro de 1958.

•

Ve'1'aTe'1'ezinha, do Grêmio, salta para a cesta convert~do um ponto para suas cô-' -
ree, assediada pela sogip"anà NiJemi. Conduzindo-se sempre melhor qu~ a equipe ad-
versária a Sogipa não teve dificuldade. em dobrar as ~t:-olores por 41 a 18. Némi

que aparece no flagrante foi a "cestinha" dá noiiJad@.e{)nvertendo quinze-pontos
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FASES DO JOGO QUE DECIDIU O TITULO FEMININO - Eis diversos aspectos do encontro que travaram os quadros femininos da Sogípa e do Gremío, na decisão do cer-
tame deste ano. A esquerda, o "five" titular do Gremlo quando, no intervalo, recebia instruções de Leonardo Viafore. No centro, Iolanda, com esforço, procura captar a bola;
enquanto Clarice, Noemi, Beatríz, Gilca e Ilsa a observam, atentas. Na foto, à direita, aparece Clarice, a mais jovem atleta, campeã, quando recebia justo cumprlmentõ de uma'

, pequena "fi' li '

, '

AS-"ESTRELAS" DA SOGIP A JOG·ARAM COMO::NIJNC-A ·E.. - ,.

REAFIRMARAM SUA SUPERIO'RIDADE EM~:NOSS,O-'cBASKET
na disputa do rebate. No -seu Ma... .-----.-------.----------------------------.-----,---'
que, Noemi Claric'e e Magda, toram
e í'icientlssímas e na detes,a Beatriz
e Ilza foram sumamente firmes

Embora a Sogipa levasse nítida
vantagem sôbr e o Grêmio.' no pré-
Uc, decisivo do Campeonato Metro-
politano de Basketbal.l Feminino.
realizado na noite chuvosa de ante-
oritern, o mesmo agradou bastante.
O magní tíco con] unto alvt-negro,

_ formad,o de principio ao fim. dos 35 O quadro do Grêmio, justiça seja
. minutos de jôgopor Magda" Noemí, .f'erta, embora inferiorizado qcanto

Craríce. Ilsa e Beatriz. sob todos ao porte atlético de suas Integrantes
0,- pontos de vista fez uma auresen- e também no placard, por c-onside-I
tação auspícíosa , talvez a mais per- rável margem de pontos portou-se
t.bta e convincente até aqui desen, galhardamente De princípio ao fim
volvida por uma equipe gaúcha. foi cornbativo e aplicou uma mar-
1'resmo diante da segura marcaçã-o cação individuar. pràtlcarnente, per-
posta em prática pelas corajo as feita. Foi, entretanto, infeliz na
a',;etas ao Esfádio Olfrapico, o ho- dispiuta do rebate principalmente
mogêneo "five" <ta Av. Alberto no ataque, e também nas conclusões I
Bins conseguiu deslocar-se com ta- o,'1 as- defensoras não se houveram
'manha desenvoltura, que o predo . t~o bem como em outras oportuni_~
mínío, durante todo o transcurso do dades, -
p rélío, foi absoluto. E, além elo en-
t""àJme-n...-J:ej,to - s ::gl<>r:=-n-- '1'P~-.\B-AlSHÕ-UHjTViiDUA'L "DAS -
ces: nhas sogípanas, estas, também ATLETAS
deram nrovas. de maior capacidade
té<'nica individual. A~ cinco .atletas No quadro sogipano, prãttcamente
que vestiram a camíceta alvi-negr a tôdas cumpriram bom trabalho. ca-
pica, am a bola com maestria , pas- da qual na sua missão, realizou o I
savarn com autoridade e precisão, e q ue sabe e o que lhe cabía fazer.
encontravam sempr e a colocação i- Asem mesmo, a, ação individual de
{J~al para captar a bola ou para Magda e Noemí foi espetacular, a
coucruí r. O numeroso publico que nr l-neí.rà tanto ao arm-ar como ao,
compareceu ao amplo ginásio da infiltrar. Esta perfeita atleta, a
Sog í pa te.ve, assim, muitas oportu-, mais completa das que praticam o
nidades para aplaudi-Ias e. acima basketnall em nosso meio. também
de tudo, convencer-se que o bas- nê't\" prélio deu provas, cabals.e de
ketbaH feminino, dentro da Sogipa sua capactdade , Sem abusar de seus
e do Grêmi<l, nêste último ano, fez T&CUrSOS individuais, soube servir
sensível progresso. suas companheiras, tinta r com ma-

Iícía e encestar com pontaria ab-
sol uta. Sem sombra de dúvida, seu
trabalho foi- fator preponderante
pai a a estupenda vitória. Noemí,
desta fE>ita, nada fiC<lU a dever à
sua valorosa companheira. como,
aliás, Já dissemos linh,as atrás.

F.lltre os valores do Grêmio, Ve-
ra 1erezinha, destacada para mar-
car Magda, houve-se satisfatoriamen-
te. Glíca, mesmo contundida, desenvol
veu igualmente .bom trabalho. .<\5
dernr.ís foram regulares, pecando.
acima de tudo; nas. conclusões,

A A·Ç.'iO DO GREMÍÓ

DESENVOLVIMENTO TECNICO DO
, PREL!O

Ccmo já frisamos, o quadro sogí-,
pano desenvolveu um Jõgo técnico
aprimor ado, que .consistiu ,antes de
mais nada, no deslocamento cons-
tante de suas integrantes. Princi-
pa'rne nte ,a formação aberta no a-
tMJue, com quatro elementos rors
do garrafão e Noemí junto ao mes-
mo, agradou em cheio. Sempre que
foi Possível armar .a atleta junto a
tabela, isto foi feito em' ótimas
ccndíçõ es e, diga-se de passagem
dzsta feita Noem! desempenhou
esulendídaments o seu l>a'Pel: girou
com autoridade ou. quando isto não

, ",'& possível. devolvia a bola íme-
diatamente para nova jogada e, fi-'
nalmen te, nas conclusões, houve-se
com tamanha telíctdade que conse-
gu;:; concretizar 80 % das terrtatí-
vos. Não menos efical: foi~Sogipa

MARCHA DO MARCADOR

Para que se tenha uma nítida I-
déia do desenvolvimento do prélio
C! ue deu à Sogipa o título de tetra .
campeã, registramos a seg uír a
rr archa do pl acar d- Sogipa - 2xO
tNoemí ), JXO (Noerní) , 4xO (Noemi),
6xO (Noemi), 8xO Ma da 8x2

Q ma). IO:K 2 (Beatría) , 10 x 4
(Gilca), 12x4 (Noemí) , 12x5 (Shi-
lei). 13xo5 (Beatriz), 13x6 (todan-
da), lóx6 (Magda), 15x8 (Z<llma),
ltlx8 (Ilsa), 18'x8 (Noemí), 20x8
,Magda), 21x8 (Magda), 25x8 (Noe-
mí) - final do 1.· tempo - 25x8
(Bf'atriz). 27x8 (Magda),. 29x8 (Noe-
rmj , 29xl0 (Vera Terezmha), 2!fx12
(Lolcnda) , 30xl12 (Noem!), 32x12
(lIZ3), 32><13 (Iolanda) , J3x13 (Mag-
da), 35x13 (Beatriz), 36lC13 (Magda),
36x13 (Edithe). 36x13 (Edithe), 36x
16 (Edithe), :i8kJ'6 (Noemi), 38x17
(Edithe) - 'faltam 3 minutos r:
39lC~7 (Magda), 39x18 (Gilda), ,4!lxI8
(Beatriz). -

ARBITRAGElIl

o Importante embate (<li oonfíado
à arbrtragém de Alfeu Botomé e
João Batista de Campos. Ambos se
conduziram muito bem. Principal-
mente Botomé atuou COm precisão
e mesmo o rigorísmo aplícado na
conducão de bola demonstrou o zê-
10 com que se conduziram os dois
JuizeS Também na marcação, das
tal tas' falta pessoais, os dois juizes
hou veram-se corretamen.te.



•

VITORIA SOGIPANA- Já
'prevendo a' vitoria, pois o es-.
core já Ihes favorecia subs-
tancialmente (23 a 8), Magda,
lisa, Beatriz, Clarice e Noemi,
descansam (foto ao lado) .e ao
mesmo tempo recebem valio-·
sas instruções do tecníco Ger-
sem Ruhe..Todas elas risonhas.
já que a vitoria estava prestes
a se -consumar, Ao .alto, a eu-
foria da vitoria: Neemí e
Magda, que. eumprtram otíma,
perforniance no otimo "five'"
sogípano, abraçam-se alegre-

mente .





"NÃO 80' DE PAO VIVE O HOMEM" E ... MUITO MENOS A MULHER - Isto também afirma a encantadora. e simpática atleta Magda Rive, a "estrêla" máxima de nossas e-
quipes de basketbaIl e que .José Brasil fixou nestes três flagrantes. Tanto no lar como no trabalho a valorosa defensora da 80l(ipa está sempre disposta. Em casa, nas horas de
Iazer, rememora feitos do passado ou escuta música (fotos da esquerda e do centro). No trabalho, como secretária. da Casa Lyra, exerce suas funções com satisfação e alegria. (fo:'

to da direita.)

COMEÇOU NOS "JOGOS ABERTOS .FEMININOS" I

NOSSA MAIS COMPLETA ESTRELA 'DE BASKET

FÔ.LHA ESPORT'V A

De Magda Rive disse Vi a\ o r e I lécnico do
Grêmio: Joga mais que muito homem! - Gràn-
de jogadora Ia.mbém de volleyball e funcio-
naria exemplar - Suas dislrações preferidas:
cinema (Magnani e Marlon Brando) e música

Reportagem de Alberlo Mailis
'! Ano após ano, novas atletas se
projetam nas mais varíaoas mo-
dalidades ellportivas. Asstm, no
atletismo, na ginástica, no tenis
e na netaçâo, conssgníndo por ve-
zes' resultados estupendos, que ele-'
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mlníno de basketball, entrevista-
mos o. técnico tricolor Le<lnardo
Viafore, êste, referindo-ore a Mag-
da Rive, a personagem que apre-
sentamos Desta reportagem, disse:
"E uma extraordinária atleta. -
Joga mais que muito homem. Se
conseguir fazer marcar esta atle-
ta, vencerei o jogo, .. ". E, de fa-
to, o trabalho de Magda Rive, ca-
pitá do quadro tetra-campeão me-
tropolitano de basketball femini-
no, foi tão notável que as defen-
soras do conjunto trícolor, embo-
ra. extremamente esforçadas, pou-
co conseguíram fazer. Magda sou
be deslocar-se com faciliçlade, fín-
tal' e armar suas companheiras,
com tanta habilidade, que seu
trabalho foi apontado como per-
feito· pela totalideAe da cronica
esportiva.

"Mas não foi sõmente nesta par-
. tida que a valorosa atleta con-
tríbuíu decididamente para a vi-
tóría de suas cores. Desde que se
encaminhou no basketball - e is-
to ocorreu por ocasíão .dos Jogos
Abertos Feminin05, promovidos
por êste jorna.l em 1954 - - de-
fendendo as cores do E. C, Pira-
tas, que Magda provou que um
futuro brilhante estava à sua ee-
pera, Haja. visto que, transferin-
do-se no ano seguinte para a So-
gipe" se sagrou campeã. metro-
politana no mesmo ano e em to-.
dos os subsequentes,

E, na maioria dos jOgas em' que
interveio, Magda. constítuíu-se em
cestinha absoluta, sendo que es-
tes resultados -aínda se refletiram
na. contagem geral, feita ao ter-
mo de cada campeonato, tanto as-
sim que por diversas vezes foi a

______________ oort.Aue-somou maior numero de pon-
tos em tôda a temporada.
, Magda mesmo nos conressou:
- "O basketball .é meu esporte
predileto e a êle me dedicarei ain-
da. muitos anos". Eis aqui o se-
gredo de eeu sucesso: a jovem
atleta, nascida. -em- Taquara, a 6
de setembro de '11)35, dedica-se de
corpo e alma ao esporte da ces-
ta e, seguindo os ensínamentos de
seus téenícos (teve ele. dois: Ger-
son Ruhe, na Sogipa, e Valdir
Echart, em diversas seleções), ~

varam mais ainda o prestígío es-
portivo do Rio Grande do Sul.
Todavia, era naquelas práticas es-
portivas onde, acima de tudo, a
ação e o preparo individual têm
papel preponderante, que as nos-
sas agremíações conseguiram. for-
jar valores de cartaz nacional e
mesmo internacional. De alguns
anos para cá, entretanto, o mes-
mo tem acontecido nos esportes
'cotenvos, Assim, ninguém desco-
nhece a evidência ganha por MElr-
got Ritter no voUeyball, defen-
dendo as cores do Brasil no ul--~------------~,..:Itímo Campeonato Mundial, reali-
zado em Paris. Mas outras "estre-
las" também têm logrado mereci-
da projeção no no.so cenário es-
portivo, como é o caso particular
de Ma.gda, que, dada suas quali-
dades' naturais e dedtceção siste-
mática. ElOSesportes, .pode se igua-
lar às mais brilhantes atletas dos
grandes centros do país.

Quando dias atrás, .antes do en-
contro decisivo pelo certame fe-

I
MAGDA RIVE, A MAIS COM~

PLETA DE ESPORTES
COLETIVOS

conseguiu aperfeiçoar-se, a ponto
de hoje, sem sombra de duvida,
ser npontada corno a mais com-
pleta da, cidade.

I
MAGDA TAMBtM t "ESTRE-

LA" DE VOLLEY

Mas não foi sõmente no basket-
ba11 que esta simpática e dedica- .
da atleta sogipana conseguiu'
grandes lauréis. Também no vol-
Jeyball tem brilhado intensamen-
te. E' ela quem nos diz: "1oi-
cíel-me na prática do volloeyball
no ano de 1950, quando consegui
meu primeiro titulo, -sagrando-rne
campeã da. minha cidade natal.
Em-1951, mudei-me para P. Ale-
gre, Ingressando no E, O. Pira-
tas. Já no ano seguinte, transferi-
me para. a Sogipa,· cuías cores
venho defendendo até o presente,
Sa.grei-me campeã de volley, da
cidade e do Est;Q,do nos anos de
52, 123, 54, 55, 56 e 57". -
Tal foi a eficiência de Magda

também. nesta. modalidade espor-
tiva que, h05 anos Jie 54, 56 e 58, .
integrou as .J!eleções do nosso Es-
tado. Como levantaidora. ou cor-
tadora e, mesmo junto à rede, a
valorosa atk-ta' sempre foi figura
de relevo.

I

É FA DE MARJ,ON BRANDO Ê
ANA MAGNANI '

Há oito anos, Me.gda é secre-
taria de. Casa .Lyra e, corno com-
petente e dedícada funcionária,
é estanada por seus chefes e co-
legas, Em- suas, horas de lazer,
entretanto, gesta de frequentar o
cinema: E' ela quem nos contes-
sa : - "Depois do esporte, gocto
imensamente de bons filmes. Es- Na·o somente no basketball, Mag'dapecíalmente quando meus artistas ~
prediletos, MarIon Brando e Ana' é figura. de proa. Também no vet-
Maguani, desempenham seus pa- leYbaU, como atleta. titular do sel[,.
, inte t E teto sogipano ou na seleção gau-peis, vibro. nsamen e. m 00- eha, esta jovem realiza. prodígios.

sa ajudo minha. querida mãe e, Eis aqui, num flagrante fixado por
se sobra algum tempo, gosto de Raimundo Oliveira, quando exeeu-
ouvir musíca, tava. violento "corte" junto à rêde.
Assim é Magda, estimada por

todos, cordial e espontanea "gran- 1--------------
de estrela" de nossas quadras de
basket e volleyball.
Sua atuação, no recente cam-

peonato feminino de basketoall,
foi por muitos considerada como
espetacular e e. melhor já cum-

prlda, em nosso _meio, por uma
basketballerwoman. Isto diz tUdQ
sôbre a nosaa entrevistada de ho-
je, sem duvida a figura' de maior
expressão nos esportes coletivos
f~mininos da cldade.

··
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·*

•

Magda Rive, .~an!le 'ca.mp.eã, como comprovou no campeonato de basketball feminino recém encerrado, é uma
enamorada cto-'esllÓrte que pratica com inegável pedela 'c entusiasmo., Aqm, vêm~1á numa pise e&p.eclal

••: . • '. I i8l'ã. a reportqem 1~~ .•_da Fôlha da Tarde E$pOrilta.: y- .



FÔLHAESPORr'VA

~,l~L-~ ~

- '\

~
f. )

30 - SE,rEMIRO -°1958- 14 - ., ~

FGB PROCURARAINCREMENTAR O BASKEIFEMINJNO REALIZANDO
EXCURSOES DASiOUIPES'DA SOG1PA ·E,GREMIOAOINTERJOR

~

OOU10 noticiamos há alguns dias, o
Clube Náutico Honório Bicalho, dese-
jando incrementar o basketball femi-
nino na cidade de Rio Grande, solicitou
.à Federação Gaúcha de Basketball pa-
ra, que se empenhasse em enviar as
equipes 'da Sogipa e do Grêmio, para
uma demonstração em quadras daquela
cidade. Hoj e, podemos adiantar que a
F. G. B. atendendo à solicitação da:.'
quele filiado, já tomou as primeiras
providências para conoretizai- a referi-

da execução. Em palestra que a nossa
reportagem manteve com o presidente
da F. G. B., fomos informados de que
o Rio Grande do Sul não se, fará re-
presentar no Campeonato Brasileiro
Feminino, a .se realizar em janeiro pró-
ximo, na cidade de Natal, e, em vista
disto, enviará nossas equipes ao inte-
rior do Estado, procurando incr ernen-
tal' o basketball feminino' dentro de
nossas {ronleiras.·
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I\~oMUNDO DO BASKETBALL

JOGO' A~MISTOSO'HOJE~.. "'."
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"=>

....

~, '..•.

Relníéio 'do certame metropOli-
tano ..:...aÇ'~:, a. realização. de.' ~ês
embates, está previsto' para. a.,noí-
te. da" próXima -segunds-tetrá, :tti~
,6 do- corrente, ,o reinfeio 'Ci()\.Cam~
peonaíto '.MetropolitilnÓl ,de" Eas~t~
Dall. p~Í'alisado ,em,façe da' parti-
cipação, dós, ~"cestihli.ás'\ gàúchGS
Po.'· "Tornei&-4i:1sÇ C~peões':.l'~.
.allzado· ~á, pouco" tempo na. capt-
tal, .equatoríana.; Os jog.os, serão
êstes: no' ginásio' dà; ,Sógipa: 80-

.,gípa tx Israelíta;,l no ginásio ido
União:~ Internl;\.cional x'Relilne~ e
União x Grêmio. : :

:
Jncremento ao basketbal! femí-

no '- A fim de' íncrementar o
basketball feminino em nosso Jl;s-
tado. a FGiB. resolveu realizar,
em tempo. oportuno, uma séríé de
exibições dos quadr9s, femininos
do Grêmio e 'da SOglpa em qua-
dras interioranas,"~Possiye:lmente,
.a primeira, exibiçião .será na cída-
dé",deRi'() 'Grande; 'sób o patrecí-
nío do Cl)lb HonÓ'rio Bicalho.
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Hoje .os .~Torneiosde Basket
, /

•

Na foto, a representação do Nautic,o Iguaçu, que vai disputar hoje o torneio de basketball dos Jogos Abertos
, Femininos

PRESENÇA DA REPRESENTAÇÃO DO IGUACU, DE. :. ,

SÃO LEOPOLDO, FOI NOTA DE DESTAQUE,

OTIMO O ·RESULTADO TECNICO
DO TORNEIO DE LANCE LIVRE!

A Sogipa ganhou o eam-
, peonato de lance livre dos
Jogos Abertos Femininos.
Nada menos de sete brí-
Ihantes equipes participa-
ram do imponente torneio

. efetuado nas instalações

primorosas do G l' ê m i o
Náutico União. Entre os
eontendores deve ser res-
saltada a presença da gua-
pa representação do Clu-
be Náutico Iquaçu, de São
Leopoldo ". -

o resultado técnico eon-
seguido Iol ótimo e diver-
sas jovens' demonstraram
rara habilidade em eon-
verter seus arremessos.
Deye-se ressaltar que Ro-
se Mal'y, do União, eonse-
!ruiu 14 pontos, triunfan-
do assim na contagem in-
dividual, .

Na classificação coleti-va
deveremos citar as ínte-
qran tes das três equipes
melhoreselassüícadas que
-roram estas: ' "

1,° I"UGAR .; Sogipa B
- Cannem, 13, Neusa 14
c Elisa-bet~1I}rE"'lt:el'7 e
Claríee 12. total ~6,
.2." U-TnAR -'União, Yê-

dia 10, Rose iUal'y H, Di-
va 12. Dinâl0 'e NUza 8,
. 3,° LUGAR - Sogipa A,
~ Magda 12, 'Beatríz 12,
Claríee 12, Noemi 10 e n- I
sa 8, total 54.
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Hoje .os .~Torneiosde Basket
•

Na loto, a representação do Nautico Iguaçu, que vai disputar hoje o torneio de basketball dos Jogos Abertos
Femininos

PRESENÇA DA REPRESENTAÇÃO DO IGUAÇU, DE
SÃO LEOPOLDO, FOI NOTA DE DESTAQUE-

OTIMO O ·RESULT ADO TECNICO
DO TORNEIO DE LANCELIVRR

A Sogipa ganhou o' eam-
~peonato de lance livre dos
.Jogos Abertos Femínínos,
Nada menos de sete bri-
lhante e ui es ~al'tici a-

primorosas do G r êm i o
Náutico União. Entre os
contendol'es deve ser res-
saltada a presença da 9ua-
)a re resentação do CIu-

o resultado técnico con-
sequído Iol ótimo e diver-
sas jovens' demonstraram
rara habilidade em con-
verter seus arremessos,
Deve-se ressaltar que Ro-
se Mal'Y, do União, conse-
lTniu 14 pontos, trlunían- I

do assim na contagem in-
dividual .

Na classificação coletiva
deveremos eí tal' as ínte-
!p'antes das três equipes
melhores classificadas que
foram estas: ' :

1.° I~UGAR .; SofjipaB
- Carmem, 13, Neusa H
e Elisabete'" 1:0~7 e
Clarlee 12. total 56.
, 2." T,{H1AR -'União, Ye-

dia 10,-Rose Mul'y j:1,-Di-
va 12. Dínâ 10 -e Nilza 8.
. 3.° I.UGAR - Soqlpa A -
~ i\{a:!jda 12,-Beab'iz 12,
Clarlce 12, Noemi 10 e n-
sa 8, total M.

.-.....--JOGOS ABERTOS FEMININOS-----:--,

DIA 9 A ABER TURA
. Entre as grandes competições esportivas que aínda serão

desdobradas êste ano figura como uma das mais interessantes
e grandiosas os V ~gOS Abertos Femininos, a magnífica pro-
moção da Fôlhe,iS: rbva, que deverá agremíar num grandes
desfile e inúmeras competições esportivas a totalidade d.3,satle·
tas metropolitanas e de diversos municípios ínterloranos,

A ABERTURA SOLENE

A abertura solene dos V Jog/,os Femininos está marcada pa-
ra o dia 9 de novembro próximo, quando será efetuado o mo-
numental desfile dos concorrentes, o qual deverá contar comum grande número de 'formações esportivas. Haverá como das
outras vezes diversos concursos, como o de melhor conjunto, o
da. melhor alegoria e o da mais correta baliza. Após o des-
file serão realizados os seguintes jogos: atletismo, cíclísmo, ar-
co e' flecha, natação e .tenis.

ABERTURA. DAS INSCIUÇõES

As inscrições para, os V JogoS Abertos Femininos serão re-
cebidas de 1.0 de outubro. em diante. devendo ser enderaçadas
para a redação da Fôlha Esportiva. Deve ser feita por escri-
to. ;.s anotações serão' feitas sem pagamento aãgum ,
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EQUIPE B DA SOGIPA, -DE MANEIRA INESPERADA, TRIUNfOU NO-
TORNEIO DE LANCE LIVRE DOS V JOGOS -ABERTOSFEMININOS!

A luta foi das mais interessantes,
destacando-se asequípes da Sogipa,'
do União e do Grêmio. Após ter
sitio concluída a põnúltima' série ,
de arrlzmêssos. verífícava-se um
empate entreos "fives"'A do U-
nião e da Sogipa; cada qual com
51 pontos. ooororme o regulamen-
to, €ntretanto, o quinteto do U-

CAMPEÃS DE LANCE-LIVRE - Foi dos mais interessantes o torneio I de lance-livre, eompetíção integrante dos V Jogos Abertos, ontem dispu- nião levava vantagem, já que con-
tado no-Palacío dos' Esportes. A luta 'foi das mais renhidas entre as representações da Sogipa, Uníãe e Gremio. Na fotO',à esquerda, a equl- vertera os últimos ªiremêssos. To~ .
pe B "da Sogípa, que, assinalando 56 pontos, se sagrou campeã do tor neio. A partir da esquerda, aparecem: Carmen, Elizabeth., Cloé, E!\ter davia, enquanto as atenções esta-

e Neusa (vice-campeã individual). Na outra foto, Rose Mary, do quinteto A do União, campeã indi·vidual da. magnifica competição vam voltadas para estas duas e~_____ ~ - ~ quipes, o team da Sogípa tinha l.Q
arremêss'as a- faze];;·E}a.atleta oioé,
atuando COmmultá calma, conse-
guiu concluir 12.' Soma·dos aos 44
já computados, deu 11. esta equipe,
"em cima d" laço", o prímero
pôsto!

~_~ __ ~ ~_~~I Após o brilhante fdto, Cloé e
suas companheiras .tor •.m muito
cumprimentadas. _

ROSE MARY, DO UNIÃO, CAl\t-
P~A INDIVIDUAL

'O titulo individual ficou' em po-
der da atleta aívi-azul Rpse Mary,
que conseguíu converter 14 arz;·
mêssos dos 2Q com o menor nu-
mero de pontos.. colocou-se Neusa,
da equipa B da SOgipa, e em ter-
ceíro Carmen, ígualmente da Bo-
g1pa B, com 13 pontos.

Rose M'ary I der Nau'!.
lico União, campeã
--- individual
Foi coroado de pleo êxito o,

T·Jrneio de Lance-Livre, integran-
te dos V JogoS A,bértos Femininos
e ontem .reaüzado no 'Palácio dos
Esportes do Orêmíc Náutico U·
níao. Partlciparam 'do trcneío 'sete
equipes com const.tuísâo compre-
tas e 3 avulsas, num total de tO
equipes, "J que representa nov
recorde e participantes nesta p1' -
va. ,. ~

O torneio desenvolveu-se na
mais perfeitao ordem; graças à eü
ci€nt~ colaboração de diversos es-
port.stas, entre êstes 03 srs. Os-
mar Barth, otto R.itter, Edson
Molina, 'Natalio cnívnecowsxr o
Edson Brenner .
.Illi'stimável apoio, Iguaímente,

prestou o sr. Gêr~,onRuhe. técníco
da Sogipa, c'Jnfecciol1<.l1doas su-
mulas.

•

SOGIPA "B" SAG'ROU-SE CMI-
I'EA OOLETIVA

CLASSIFICAÇAO POR EQUIPE

A classífícação pOr equipe ficou
sendo a seguzite: _ '
1.0 -:- Sogipa B (campeã) - 56

pontos; 2.° - União A ...: 54 pon-
tos; 3.° - S'~gipa A-54 pontos;
4,0 - Grêmio A-50 pontos; 6.°
- Piratas; 50 pontos; 6,0 - Oniâo
B - 39 pontos; 7.° - Iguaçu - '35
pentes.

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

A classificação individual fJi a
que segue:
1.° - Rose Ma:ry, do União com

14 pontos: 2.° - Neusa, da Sogípa
Pl com 14; 3.° - Carmen, da 80-
gípa B, com 13; 4.° - Diva, da 80-'
niã'·) A, com 12; 5.°' - Oloé, da
Sogipa B, com 12; 6° - Gilca, do
Grêmio, com 12; 7° - Magda, da
Sogipa A, com 12; 8.° '"- cíarísse.
da Sogipa A, com 12; 9.° - Bea·
triz, da. Sogipa. Ao-~_12; 10° -
Lena Maria, do Iguaçu. com 11
ptritos ,

CLASSIFICAÇAD ENTRE A~
AVULSAS

AS ma's bem classificadas entre
as atletas avulsas que cpmpetírarni foram: Aurora, do Grêmio, com
112; .Gísraíne, do Grêmio, com 10,

I Evinha, da S.ogipa, com 9 e Liso-
lote, da Navegantes Sã'J JOão,
com 6.
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Cestinhas emeritas empolgaram na competição de arremesso ao cesto,
realizada no amplo Palacio dos' Esportes. Nada faltou para o brjlho da
empolgante exibição de nossas valorosas cestinhas. Na foto, a sogípa-
na Carmem Beneduce, terceira colocada individualmente, com 13/20
arremessos. Carmem estará presente Jl~ torneio de !,asket desta noite

It ..• * >lc~ * * '" >!c * ... *' •• * *' Ijc Ij< I{< *' *' *_. * _*_ I\< * *__Iic * *--..JI-* ~L .~. !to _>i< * '"
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aOGOs FEMININOS: PROSSEGUE O SUêESS(l'l
.," ,~, ,

os V JOGas ,ABERTOS FEMININOS, a grande promoção
Fôlha Esportiva, continuam registrando sucessos. Anteentem, na
-Sogipa, foi realizado o Torneio de Basketball, que contou com a
participação de nada menos' de seis equipes, sendo numerica e
tecnicamente, superior, ao certame oficial da cidade, onde sõmen-
te duas equipes (Sogi,pa e Gremío) tomaram parte. O sugestivo
-flagrante ao .lado,mostra uma' fase doprelto entre Gremío e União,
-e, ao mesmo' tempo, o 'entusiasmo com que as cestinhas se atira-
. "- v um à luta
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t·... PROSSEGUE A GRANDE PROMOÇÃO -DE' FOLHA ESPORTIVA
->

V,~JOGO,S: ,HO'J:E ':',OSTORNEIO"S
D'E-BASKETE é~TEN1S'D~EMESA

TORNEIO DE BASKETBALL
~ H;oje, no Gínaslo da. Sogí-
pa, em prosseguimento aos Jo-
gos Abedos Femininos, será
realízado o 'I'ornelo dt:..Basket-
ball que; desta feita, contará
com a parttclpação de seis
equipes. Na f(}to, o "five" do
UniÍÍ,(}, integrado de Nilzà, R(}-
se Mary, Diva, Dinã e Ieda,
forte candidato ao titul(} ma-
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DIVA TEVE DESTACADA ATUAÇAO - Um"magní Hee e movimentado flagrante do encontro" decisivo
pelo torneie de basket dos Jogos Abertos. Aparecem disputando com empenho, Diva, do União, e Gisla,i-'

ne Zolma, do Gremío, Ieda, do conjunto campeão observa o lance .

EXCELENTE PERFORMANCE DAS ALVI-AZUIS

'UNIÃO GANHOU O TORNEIO
". . - ~

DEBASKET DOS :V-JOG-OS



Detalhe curioso do jogo entre o Uniã9 e o Grêmio,' do torneio de basketball à,osV Jogos Abertos Femini- I'

nos. Foi a partida decisiva, tendo o União triunfado e se sagrado',vencedor do torneio, seguido pelo Grê-. "
mio. Como se vê, o entusiasmo das dísputantes foi tão grande.que, por vezes, bateram-se' íeontnamente. ';''--====~---~==''''====-j

PROSSEGUEM OS JOGOS ABÉRTOS fEMININOS- ,NAuTICO UNIAOVENCEU ONTEM
O CAIMPEONATO DE BASKETBALL
Com a participação de nada

menos do que seis equipes, rea-
-Iizou-se ontem o torneio de bas-
ketball dos V jogos abertos fe-
mininos. Os jogos foram efetua-
dos na quadra coberta da 'Sogi-
pa, sendo estes os resultados ge-
rais:

1.0 jogo: Sogipa, 19 - Piratas,
2; 2.° jogo: União, 31 - Iguaçú,
18; 3.° jogo: Gr.emio. 1.7 - .Sogi-
pa B, 5; 4.° jogo: União, 25' -
Sogipa, 16; .rogo firtal: União, 18
..- Gremio, .13. ,
.,,ReQultadp . geral, vencedor U-
nião' com as seguintes cestinhas:
DiVa; Ieda;' DÍh{!, Rosemary, Ma-
l'iétâ, Nilzã, Miriam Ilka e Etel- . A continuação
mina; segundo lugar - Gre~~:i;b~~ta ••F~1.1;M~~~r~j;,*z~2~R~;ffir-

com Gilca, Edite. Shirlei, Zolma,
Gislaine e Leda. "

Tenis de mesa
A' Sogipa triunfou coletiva-

mente e individualmente no tor-
neio de tenis de mesa dos Jogos
Abertos Femininos.'. Por equipe
venceu a representação A cons-
tituida de Carol, e Rute Muller.
Individualmente tornou-se cam-
peã Cárol Muller, cqu~:no. Jogo
final abateu Ruth Muller, por
19 x 21, 21 x 17 e 22 x 20 pon-
tos, portanto depois de uma >~-
rie de brilhantes jogadas, '

'neío de golfe no Pôrto Alegre
Country Clube, sendo ele inicia-
do às 16 horas. Para amanhã es-
tá marcado o torneio de volley-
ball e de esgrima á serem efetua_
dos às 20 horas, nas instalações
'do Náutico União. O primeiro
ser a dirigido pelo esportista
F, mando Martins e outro pelo
esportista Gerhard Theissen.
Os outros jogos serão realiza-

dos nestes horários:

gata a vela, no Clube dos [anga- I
deiros, diretor Edmundo Soares.

Dia 14 - 10,45 horas i--; Rega-
ta; 17 horas - Hipisrnç, em Be-
lem, na raia dos Navegantes, di-
retor gen. Darei Vignoli; 15, ho-
ras - ginastica, no Gremio
Náutico União, diretor Paulo
Blaschke; 16 horas - Saltos 01'-
namentais, Grêmio Náutico U-
nião, diretor Carlos Fa1ceta; Hi-'
pismo -:- Belém Novo, diretor

DIa: 13 - 14 horas - Torneio Edgar Kruel, e ciclismo no Par-
de balão, no Gremio Porto Ale- que Farroupilh1:\,' diretores Ar-
grense, diretor Ernesto Caspa- tur Strefling e Dante Bertolottí
ry: 15 horas - Torneio de Tiro, etricielismo, no Parque Farrou-
n~' stand- deTe,resópolisidireto,:'i pilha, diretor Mioceslav Mako- j
Glldo Russowski; 15 horas - ~~'~ wski. , .

"~~"'III~ __ -=~~~~, __.-....-~..:i;;c....Jf1
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·JO··•···Ji'uI dos mais concorrldos o Torneio de 'Basketball dos Jogos Abertos Femininos, ontem, realizado no Glnaslo da. Sogipa. Na, foto, as seis
gipa A e B, 19uaçu e Piratas •••••ONTEM PELOS. V JOGOS FEMININOS

'UNIÃ'OCAMPE,ÃO DEBASKETBALL
Em -prosseguimento aos Jogos

Abertos Femininos, realizou-se on-
tem, à noite, no Ginásio da Sogi-
roa, .à Av. Alberto Bins, o torneio
de Bask·etball.. Parbicíparam do
túneio seis equipes que, demons-
trando grande. espírito de luta 1)

uma técnica satísfatór!a, propor-
cionaram 6.0 regular público pre-
sente, um atraente espetáculo.

Sagrou-se cernpeãe do torneio, a
Jll.agnífica e. bem preparada equipe
do Grêmio Náutico Uníâo, aba-
tendo inici-almente o Iguaçu de S..
Leop&lctopela alta contagem de 31
R 18, à seguir, de forma incontes-
tável superou o quadro esmpeão

. da cidade, a Sogipa, pelo alto es-
core de 25 a 16 e finalmente, oon-
fieguiu superar ° "five" do Grê-
mio, assinalando .a contagem ,de
18 a 13.
Príneípalmente na partída fren-

te ao Iguaçu e depois frente a So-
gipa, o brioso e técnico conjunto
dos Moinhos de Vento apresentou
'11mjõgo de certo modo surpreen-
dente. Atuou com velocidade cons-
tante e suas atletas souberam des-
locar-se com facilidade. Particu-
Jilrmente,. aplicando o" 8" com

três elementos, conseguiu desnor-
tear mesmo as' atletas campeãs
métropolítanas. Aliás, frente a
SOKipa, o União deu provas de
sua pujança e desenvolveu um sis-
tema de ataque dos mais' atra-en-
tes e aprlrnorados,

PRIMEIRO JOGO

No primeiro confronto da noite,
cotejaram os quadros Sogipa A x
Piratas. Final: Sogipa 29 x Pira-
tas 2; 1.0 tempo - Sogipe. 16 x
Piratas O. Atuaram e marcaram:
Sogipa - Magda (15), Ilsa (0),
Beatríz (6), oies (4), Claríce (2)
l! Eugeni (2). Piratas - Idithe
(2), Alice, Terezinha, Marli e E-
mídía ,

P~IMEIRA VITORIA DO UNIAO
No segundo cotejo da noite, o

"five" do União abateu o quinte-
to do Iguaçu de São Leopoldo. Fi-
nal ; União 31 x Iguaçu 18. Final
do 1.0 tempo: 24x4. Atuaram e
marcaram: União - Diva (8), Ie-
da. (5), Diná (5), Rose (1), Marie-

(Continua na. 19.a página)

·······..•·
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CAMPEAS DO TORNEIO DE BASKETBALL DOS JOGOS ABÉRTOS - Eis -na foto, as 9 atletas inte-
grantes do' categorizado e bem preparado esquadrão do União que, de forma brilhante sagrou-se campeão
do torneio. Da esquerda. para a direita: Etelmina.,Mi riam, Diná, Marieta, ieda, Rose Mary, Nilza, Illm.

e Diva

SOGIPA A VENCEU EM EQUIPES

CAROL MULlER- SAGROU-SE CAM,P&Ã D.E
TENIS DE MESA DOS V JOGOS FEM.ININOS

Foi realizado ontem, à noite, 'na x 1, com os parciais de 19x21, 21 x ma, campeã de tenis de mesa dos
Sogipa o torneio de tenis de mesa 17 e 22x20, sagrando-se, desta for- V Jogos Abertos Femininos.
dos V JogOSAbertos Femininos, a
grande promoção de Folha da Tar-

_ de Esportiva, O certame, que teve
um desenrolar brilhante e disputa-
do, foi vencido pela sogípana Carol
Muller, que venceu a todas as suas
adversarías conseguindo, deste. for-
ma, o laurel máximo do torneio.

No que se refere às equipes, oí
vitoriosa a representação" A", 'da
Sogipa, que sobrepujou o elenco
"B" da mesma agremíação,

OS RESULTADOS PARCIAIS

Outra atraente fase do embate entre União e Gremlo, pela decllião'
elo titulo maximo do torneio.' Ieda., do União e Editb, do Gremío, 1Ii'p1Ii-
l'r~cem .eJJnlen.hado~,-e~,;·i'n\1!l\tluta., enquanto. .Gisl!,Jpe,,~ .Sbirley en-
r -1 f> ••. ' , . 1 .!lonbam."li~lna expectativa '.

Foram os seguintes os resultados
das pelejas reãlízadas ontem à noi-
te na Sogipa: Carol Muller venceu
Elise.betll Muller por 2xO, com os
parciais de '21x16 e 21x17; Ruth
Muller venceu Dalva Margarida
Goulart, por 2xO, com os pareíaís

de 21xl0 e 21x12; CaroI Muller ven-
ceu Dalva Goulart por 2xO, com
parciais de 21x15 e 21x14; Ruth
Muller venceu Elizabeth Muller .por
2xl, com parcíaís de 21x12, 19x21 e
21x17; Elisabeth Muller venceu
Dalva Goulart por 2xO,com pardais
de .21x14.ç, 21x8.e, finalmente, Car01
MulleE venceu Ruth Muller por:a

Na ~~to; as participantes do torneio de tenls de mesa dos V Jogos
Abertos, Femininos, ontem realizados na Sogip"









CORREIO DO POVO ESPORTES :-: 13SÁBADO., 10 DE JANEIRO DE 1959

Na cidade de Santa Cruz do
Sul, por iniciativa da Socieda-
de Ginástica Santa Cruz, terá
início hoje à noite o Campeona-
to Estadual de Basketball .Fe-
minino, correspondente à tem-
porada de 1.958. Apenas duas
agremíações - a Sociedade Gi-
nástica Pôrto Alegre (!30gipa) e

a agremiação patrocinadora do
certame - disputarão o tor-
neio de âmbito estadual femi-
nino. E não' obstante tão di-
minuto número de' participan-
tes, pode-se afirmar sem receio
que o mesmo deverá ter um de-
senrolar dos mais interessantes,
tendo em vista o preparo dos

'\

','

<' . '\.~

BASKETBALL: HOJE O'/INICIO DO' E'STADUAL FEMININO
conjuntos degladiantes. Soglpa-
nas e santacruzenses certamen-
te proporcionarão. uma série de
espetâculos .dos mais emocio-
nantes.

Como frisamos,· o inicio do
certame será hoje à noite, na
quadra da GiniÍstica. O segun-
do jôgo será disputado à noite
de amanhã e o terceiro, caso

VIAJOU A MI88AO DA 80-
GIP'A - Ontem, em condução

maís uma vez se. adjudicarão ao
cetro máximo do cestobol feD)l-
nino dI)Rio Grande do Sul, em-
bOlra não subestimem o valor
das contrárias.

ENTREGA DE PRtMIOS _

Em sua sede, altos do Mercado

Público, a Federação 'Gaúcha.
de Basketball fará jI. entrega.
dos prêmios aos vitoriosos na
temporada de 1.958. Internaeío.,
nal, Grêmio, Sogípa e Marcílio
Dias são os clubes que fazem
jús aos finos troféus e meda-
lhas a serem distribuídos.

necessarro, terá lugar à. noite
da próxima segunda-feira.

especial, rumou para Santa
Cruz do Sul a delegação da So-
gipa aos. jogos do Estadual Fe-
minino. As "estrelas" sogipanas
vão confiantes e certas que

.. servindo como loCar o giná~ioda
avo Alberto Bíns.
COMPOSIÇAO DA EMBAL'1(ADA

I - SOGIPANA
A delegação alví-negra, que vía,

jará para Santa. Cruz do Sul. na.
próxima sexta-feira, estã assim
consti,tUide.: chefe- - Ernesto Otto
Ritter; 'técnico - Gel'son :Ruhe;
massagista - Oarlíndo de. Oliveira
Gaffrê; acompanhanta - sra. Eli-
da Ruhe; a.t1etl!S- Magda, Oloé,
Noeml, rza, Beatriz, Eti~beth, Es-"
ter, OlOOi,Cltarice, Ivone e Dalva,
Como â1ob~troacompanhará a dele-
gação o sr. Marino SchuI'.lr.

* * * * 1: * ~ ~ e:" ':..•.•• !li I!t • * " , i\"--a- :!: ~ :9 ~I ~ -'ft ' •• " trl 'tr4'l '!'

I1za Oliveira, da Sogipa1

BEATRIZ ./Iloje apresentamos aos leitores da "I"oUla da 'l'arde 1'5-
. . portiva" lt graciosa defensora da Sogipa, Beatriz Ritter.
'. - . Embora bastante jovenl, Bia (este seu apelido) já é con-

sagrada atleta. No ano passado esteve em Niteroi, defen-
. .dendo as cores gaúchas no XVII Campeonato Brasileirode Basket-baIlFeminino. e ali, em concurso realizado, 'foi eleita como a "Princesa da Graça". Bea-

triz é filha do grande atleta do passado Oto Ritter e, portanto, de tradicional familia esgortiva.
Além do basket-balI, Clndeconta com iN:pmeroslaureis, entre os quals o de campeã da cidade e do
Estado, Beatriz é excelente cultora do desporto base, com inumeras vitorias. Destaca-se como eximia
marcadora e pela precisão nos arremessos longos. Deseja conquista.r o cetro nacional, talvez sua
ambição maxima dentro dos esportes. Acredita que encontr(l.rá muitos obstaculos mas isso não a fa1J
\ desanimar. Aviso: está quase noiva ..•



CORREIO DO POVO

Na cidade de Santa. Cruz do
Sul, por iniciativa da Socieda-
de Ginástica Santa Cruz, terá.
início hoje à. noite o Campeona-
to Estadual de Basketball Fe-
minino, correspondente à tem-
porada de 1.958. Apenas duas
agremiações - a Sociedade Gi-
nástica l'ôrto Alegre (~ogipa) e

Cf(.~••.••~•••••~,..•.•••,..t ••••••••• ~~G•••..••.•••~~f'.f.~Ç._._~...•·.••.~9~•••~••~.·.·~~.~·'··'·l.'•.._ -..~ (

a agremiaçáo patrocinador ••."U
certame - disputarão o tor-
neio de âmbito estadua.l femi-
nino. E não obstante tão di-
minuto número de partIcipan-
tes, pede-se afirmar sem receio
que o mesmo deverá ter um de-
senrolar dos mais interessantes,
tendo em vista o preparo dos

SABADQ, 10 DE JANEIRO DF. ..L19õJL5=9'_-=_~__ -.

_------------~----~:-------'-----------,: Ultimo treino das "estrelas"
'--' __ • '__ ilnn iI~ BASKETBA'LL HOJE' O INICIO DO' E" " da Sogipa_: I ) , o quadro feminino de baskebball

. . oa' Soglpa" que vem se preparando
necessário, ter: para o Campeonato Estadual, a se
da próxima se realizar em Sante. Cruz do Sul, a

r-artit: de sábado vindouro, efetua-
VIAJOU A 11' rá .hoje, à noite, seu .último -treil1"ó'

I
GIPA - Onte de conjunto, A :prática t.em se.li I certas que r,m sua. seue, anus uu m."." ••••u

início marcado para às' 10 heras, 1- ...,------------------ ....•.--------1
I
• ....servindo. como local o gínásío da

6V. Alberto Bins.
, COMPOS.ÇAO DA EMBAL"XADA

I • SOGIPANA /.
• A delegação alví-negra, que via-
Ja.rá para Santa. Cruz do SuL na
próxima sexta-feira, está assim
constituída: chefe- - Ernesto Otw
Ritter; 'técnico - Gerson Ruhe;
massagista - Carlindo de..Oliveir';'
Gaffrê; acompanhante - sra. Eli-
da. Ruhi!; atletas - Magda, Cloé,
Noemi, Iza, Beatrlz, E1i~beth, Es··
ter, Olod!, otaríce, Ivone e Dalva.
Como ál'bJtro acompanhará a dele-
gação o sr. Marino Schuler.

ESPORTES ~ 13
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conjuntos degladia,ntes. Sogipa-
nas e santacruzenses certaDlen-
te proporciona.ráo. uma. série de
éspetácIÜOS.dos Dlais eDlociil-
nantes.

Como frisamos, o início do
certame será. hoje à noite, na
quadra. da Gin;ística. O segun-
do jôgo será disputado à noite
de amanhã e o terceiro, caso

para Santa
gação da So-
Esta.dua.lFe-
s" sogtpanas
certa!

\

• j~

(' . ".~
Ilza Oliveira, da sogiPal

B EATR·I·Z 'Iloje apresentamos aos leitores da ."I'olha da '.•..arde 1,s-
, . portíva " a graciosa defensora da Sogipa, Beatriz Ritter.

" Embora bastante Jovem, Bia (este seu apelido) já é con-
. sagrada atleta. N;o ano passado esteve em Niteroi, defen-

dendo as cores gaúchas no XVII Campeonato Brasileiro
de Basket-ball Feminino, é ali, em concurso realizado, "foi eleita como a "Princesa da Graça". Bea-
triz é filha do grande atleta do passado Oto Rit ter e, portanto, de tradicional familla eS:R0rtiva..
Além do basket-ball, onde conta com i~meros laureís, entre os quais o de campeã. da cidade e do
Estado, Beatriz é excelente cultora do desporto base, com inumeras vitorlas. Destaca-se como eximia
marcadora e pela precisão nos arremessos longos. Deseja conquistar ° cetro nacional, talvez sua
ambição maxima dentro dos esportes. Acredita que encontrará muitos obstaculos mas isso não a faz

. desanimar. Aviso: está quase noIva ..•
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mais. uma vez se. adjudicarão ao
cetro mâxímo do cestobol fellJ.i-
nino do Rio Grande do Sul, em-
borra não subestimem o valor
das contrárias.

ENTREGA DE l'R~MIOS -

EDl sua sede, altos do Mercado

l'úblico, a Federação Gaúcha.
de Basketball fará a, entrega.
dos prêmios aos vitoriosos na
temporada de 1.958. Internacio-
nal, Grêmio, Sogipa e Marcílio
Dias sáo os clubes que fazem
jús aos finos troféus e meda-
lhas a serem distribuídos.



ANO V * Pôrto Alegre, Segunda-feira, 12 de Janeiro de 1.959. * N.o 1.243

A EQUIPE FEMININA de basquete na Sogipa ~=m~~~ml~~~~~~~~~~=,
conquistou sábado à noite, mais uma vez, o

título estadual, derrotando a equipe da Ginás-
tica, em Santa Cruz, por 40 x 23. Na foto a
equipe alví nt!gro; com a formação com a qual
levantou o tenc-compeonoto da cidade e agora
o tetrc-compeoncto do Estado. - (Detalhes
sôbre o jô~o decrsivo na secção "Esporte

Esporte" na.p~,gina 12)
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Sábado encerrou-se O Campeonato Esta dual de Basquete Feminino com novo triunfo da
~ogip.a, que na noite da estréia havia vencido por margem folgada de pontas.

Sogipa, desta capítal e Soco Ginástica, de Santa Cruz do Sul foram as únicas equipes que
estiveram presentes ao certame, verifícando.se desde o "pr imeiro Iancs que lIlS alví-negras ven-
ceriam facilmente, pois apresentavam-se muito superiores às adversãrías.

Santa "Cruz do Sul, a terra do basquete no IEo Grande do Sul, deixou a hegemonla no
setor f'emínmo, desde muito, para a capital. FOl lá que se organizou o primeiro quinteto
femmino de basquete, que posteriormente repre sentcu o nosso Estado no Campeonato Brasilei-
ro. Entretanto, desde que em Pôrto Alegre os clubes começaram a formar suas equipes, o
cestcbol metropolitano passou à frente, conquís tando com relativa facilidade a superioridade.
Hoje Pôrto Alegre e partícularmenta a Sogipa, representam a fôrça mávxima do Estado, pra-
ticando um basquete razoável.

O Campeonato Estadual foi uma afirma cão de que a Sogípa está muito superior. No
primeiro encontro, sexta-feira à noite, na prí meira fase, as sog ípanas dominaram nitidamen-
te, [ogando com facilidade e construindo um placar que Ihes garantiu a vitória, apesar da
reação das adversárias, no periodo final.

Sábado, no derradeiro jôgo, com o tríun fo das "'~estinhas" alví-negras pelo escore de
40 pontos contra 23, mais uma vez ficou pro vado que a Sogipa entrou neste campeonato d is,
~ost. a vencê.Io sem deixar dúvidas. '

O JOGO DE RRADEIRO

SOGIPA GANHOU O ESTADUAL DE BASKET·
DERROTANDO O I GI NASTICA DE S. CRUZ'
SANTA CRUZ DO SUL, 12 (Do

correspondente) -' Foi encerrado
sábado à noite, 'na quadra do gl-
násío da Ginastica, o campeonato
estadual de basketball da categoria
feminina, do qual participaram as
equipes da Sogipa e da Ginastica
local.

o segundo e derradeiro en-
contro foi uma reprise do prí.,
meiro, Já na fase inicial ven;
ciam as sogipanas pelo marca.
dor de 23 a 11, o que pràtíca,
mente lhes garantíu o tríun-
to. As comandadas de Gerson
Ruhe estiveram soberbas. cum ,
prindo uma atuação excelente.

No final entraram algumas
reservas, mas mesmo assim o
placar foi afI, pltado, termínan,
do em 40 x 23.

Com esta vttória a Sogtpa
garar.tiu o t.ítulo máximo pela
quart a vez' consecutiva pois
em caso de cierrot.a. deve
ria ser jogauo novo encontro
a fim de veriticarcss quem se.
ria o campeão.
As sogipanas regressaram

ontem de Santa Cruz, mostrnn,
do_se tôdas as' integrantes da
missão satisfeitas com a acolhi.
da que tiveram na "metrópole
de fumo", e mais ainda por te-
rem conquistado o título de
tetra.campeãs estaduais de
mane-ira a não deixar dúvidas
sôbre a Sua superioridade.

As duas equipes no derra;
deiro encontro utilizaram estas
atletas:
SOGIPA - Magda, Cloé, n.

-I

za, Beatr iz, Clarice, Elisabeth,
E:sther, Clodí e Noemy.

GINÁSTICA DE SANTA
CRU~ - Silvia, Miriam, MI-
ríanzínha, Ieda, Tecla, Neusa,
Noema e Maria,

MUITO BOA A PRIMEIRA
COMPETIÇÃO DE ARCO E
i"LECHA DA TEMPORADA

<,

Ontem à, tarde leve lugar a
primeira competiçáo fie' arco e
flecha desta temporada tendo
por local o E:stádio da Sogi.,
ia, em. São .ioâo. Um número
-Ie vado de par rierpant.es com,
pareceu à competição, dando
um colorido todo especial a
esta realização da 'novel F'e,
deração. As provas foram mui-
to boas. Em tõdas as catego,
rias vertücou.ss que os parti,
ciPt\lIltes atuavam (Prrl muito
desembaraço, conhecendo per-
V"itamente as regras e sobre,
lido os seg~'edos do arqueiris.

1110 -, Prtncip.rl ments na cat ego;
ria de adultos verificou-se que
um grande contingente de ati;
radores esteve presente, fa.
rendo com que êste esporte já
se situe como uma afirmação

VÁRIAS

pão mais uma promessa.
Foi, em síntese, uma grande

realização, que colocou o es;
porte do arco e flecha gaúcho
talvez no primeiro plano den-
tro do Brasil.
Os vencedores das seis cate.

gonias disputadas por taram.ss
muito bem. Cada vescedor,
dentro da sua especialidade, a-
giu como melhor poderia ter
leito.

1
I

a 17, sôbre o Rio Gr.ande do I
Norte. Como se nota, a supe-
rioridade de algumas equipes
foi tão flagrante que Os esco- I
res vea-ifícados atsngíeam CÍI- I
fras quase astronômicas.
Mostra.nos êste estado de

coisas que o basquete femini-
no não sOmente em Pôrto Ale'
gre e no Rio Grande do Sul I
está em decadência, mas no
Brasil inteiro. Desta feita sso I
Pau}.o não esteve presente, a'l
pesar de ser a maior fôrça do
cesto boI feminino nacional.

As cariocas sagraram.ss cam.
peâes, com os tr iunfos de sá·
bado à noite. A vítóría do Dis-
trito Federal de cert.a maneira
foi fácil. As únicas adversárias
de respeito foram as paranaen-
ses.

CARIOCAS NOVAMEN'PE
CAMPEAS BRASILEIRAS

DE BASQUETE

Terminou sábado à noite o
Xl Campeonato Brasileiro de
Basquete Feminino, que foi
realizado em Natal. O certa'
me em referência foi bastante
"frio" pois contou com a pre-
sença de poucos participantes,
que mesmo assim não estive.
ram presentes com suas fôrças
máximas. Para ter' se uma idéia
do que foi o campeonato. basts
ver-se os últimos resultados.
onde a equtpe do Dtstrt: o Fe.
deral venceu por verdadeira
"g,oleada" a Pernam buco, pela
contagem de 113 a 21. O ou-
tro encontro foi vencido pelo
Paraná pela contagem de 92

DE B AS KE T

NOVO PRESIDENTE DA
FEDERAÇAO GAúCHA DE ~

ARCO E FLECHA [

Sábado roi realizada uma As. I
sembléia Geral na Federação ~
Gaúcha de Arco ·e Flecha, a
fim de ser escolhido o novo
presidente. que dirigirá os des-
tinos desta entidade na tempo-
rada de J959.
Por unanirr.idade fui escolhi·

do o desportísta Arthur de To.
masí Rosa. que consntui-ss
nu~ dos maus fervorosos adep
tos dêsr e esporte.
A posse do novo presidente

foi na mesma ocasião, tendo já
ontem, na primeira competi.
ção, entrado em contato com'
os seus colaboradores, af ím de
que a temporada presente seja
uma das mais profícuas.
FLUMINENSE CAMPEAO
DE POLO AQUATICO

No Rio de Janeiro terminou
o Campeonato Carioca de· Po.
lo Aquático, que mais uma vez
fOI vencido pela equipe do Flu
minense feito que consegue
pela sexta vez consecutiva

O título foi alcançado após o I
triunfo sôbre o conjunto do
v:l:.,co da Gama, pela contagem

I de dois t~ntos a zero.

pelo marcador de 41 a 23, confír- guíntes os resultados verificados
mando, assim, o favoritismo que pela terceira rodada do turno do
antecedia o certame. Com o tríun- Campeonato Brasileiro Femi:t:l19.
fo alcançado sexta-feira, pelo es- de Bola ao Cesto, ora em realiza-
core de 36 a 22, na partida ínau- ção na cidade de Natal: Pernarn-
gural do certame, e mais o de sá- 'buco 31 x Rio Grande do Norte 27
bado, a Bogípa conquistou de ma- e Distrito Federal 52 x Paraná 3L
neira brilhante o título de campeã
de basketball de 1958.
Magda, da Sogipa, foi a atleta

destacada do conjunto sogípano em
ambos os cotejos. No último foi a
cestinha com 19 pontos.
A equipe campeã da temporada

estava integrada das seguintes es'
trêlas: Magda, Oloé, .Ilza, olarrce,
Beatríz, Dalva, Ivone, Rute, Eli"a·
beth, Esther é Clodi.

CERTAME BRASILEIRO

RIO, 11 (F.T.) - Foram os se-

I No segundo encontro Lvoltcu a
triunfar a equipe dePôrto Alegre,



12 medalhas (víee-campeão fe-
minino.
Sogipa - '12 medalhas (cam-
peão feminino).
Marcilio Dias - 12 lI\ edalhas

(campeão, da Divisão de Ascen-
50).

Tambem serão premiados com
medalhas enviadas pela C.B.B.
todos os jogadores que integra-
ram a ultima seleção gaucha que
conquistou o 3.0 posto no Cam-
peonato Brasileiro de Adultos e,
ainda, os "componentes da em-
baixada que Interveio no Tor-
neio de Quito. Finalmente serão
homenageados os srs, Abilio Dan-
geli e Evaldo Gonçalves, que
prestaram servíços 'àquela sele-
ção.
.Juntamente com as equipes

campeãs, serão premiados seus
respectivos tecnleos, srs. Heron
Heinz, EvaI.do Gonçalves, Ari
BrenoI de Andrade e Gerson
Ruhe.

TAMBEM MEXICO PROTES~TO
C,ONTRAO SORTEIO DAS CHAVES

•

fÕLHA ESPORTIVA 9 12'- JANEIRO' -.1959

SOGIPA CAMPEÃ ESTADUAL FEMININA DE BASKETBALL

'FGB fará' entrega
os prêmios da

mporada de 1958

SANTA CRUZ DO SUL, 11 (Es-
pecial) - Antecipando o início do
Campeonato Estadual de Basket-
ball, inicialmente programado pa-
ra ontem à noite, defrontaram-se
na sexta-feira passada as equípes
representativas da Sogipa e d'a,
Sociedade Ginástica, respectiva-
mente campeãs de Pôrto Alegre e
-de Santa Cruz. O team metropo-
litano, desenvolvendo um íoso
tecnicamente superior, conseguiu'
suplantar seu voluntarioso adver-
sário, 'registrando-se o escore da
4.9 e. 23. Já no final do primeiro
.Jie.tnpo, vencia a equipe campeã
metropolitana por 23 x 11.
" ,.Ontem, à noite, efetuou-se o se-
gundo encontro, e mais uma vea
as "estrelas" da Sogipa deram
prova cabal de sua indiscutível su-
'perioridade, vencendo, desta feita,
por 36 .a 22, com 10 a 7 no 'final
do tempo inagural.
Com 'esta vitória, a equipe da

Sogipa conseguiu assegurar-se o ti-
stulo máximo do Estado, corres-
pondente ao ano de 1958. A equipa
campeã estava integrada das se-
guintes atletas: Magda, Oloé, Ilzá,
.Beatríz, Clarlce.. Elizabeth, Est-her.
Rute, Clodi, Ivone e Dalva ,

A equipe da "Capital do Fumo"
více-campeã do Estado, contou
com Silvia, Mirian, Ieda, Tecla,

, Mrrianzlnha, Norma, Neusa e Ma-
'"l·ía..

Importante e solene' sessão fa-
rá realizar, 'hoje, à .noíte, a dire-
toria da Federação Gaúcha de
Basketball, quando -entregarâ to-
'dos os .premíos correspondentes
à temporada de 1958. Para reee-

•... berem seus respectivos premies
-e diplomas a diretoria da F.G.
B. convida os diretores ou des-
portístas credenciados para com-
parecerem à sede da entidade,
às 20,30 horas . .E' a seguinte a
relação dos premies e respectivos
campeões:
Internacional - 12 medalhas

(campeã-o de adultos) e 12 me-
dalhas (campeão juvenil),
Gremio - 12 medalhas (cam-

peão eategorta infantil); 12 me-
da~has (vice-campeão juvenil) e

o quinteto 'titular da equipe feminina -da Soglpa, que abatendo a repre sentação da Sociedade Ginástica de Santa Crus do Sul, em jogos dispu-
tados sexta-feira e sábado passado, sagrou-se, mais uma vez, campeão do Estado. Da esquerda para a direita aparecem Jlza, Cloé, Noemi, lVfag-

- da e Beatrbs -

MEXICO, 11 (F. T.) - A Fede-
ração Mexicana de Basketball ren-
víou ontem, um telegrama protes-
tando contra o novo sorteio para o
campeonato mundial a ser inicia-
do no próximo dia 16. O telegrama
afirma que "protestamos contra a
arbitrariedade do novo sorteio". E
acrescenta: "Pedímos que seja res-
peítacta a anttga tabela ou que se
efetue novo sorteio na frente dos
zornpetídores ".
Numa entrevista à Imprensa con-

cedida ontem à nóíte, nesta capi-
tal, os representantes da Federa-
ção Mexicana de Basketball anun-
ciaram que tinham enviado à Fe-
deração Internacional de Basket-
bal! um telegrama de protesto con-

tra as modificações feitas à últl-
ma hora, arbítràriamente, no sor-
teio inicial dos jogos do próximo
campeona-to mundial masculino de
bola ao cesto de Santiago.

"Essa decisão - disseram os me-
xi-canos - que causa um grande
prejuízo à nossa equipe, é uma
verdadeira violação dos regulamen-
tos pela própria Federação Inter-
nacional. O motivo profundo dessa
medida não tem de modo nenhum
um caráter esportivo, mas atende
a' uma preocupação política e ViS3

separar, n.as eliminatórias, a União
Soviética e a China Nacionalista.
Recordamos que no primeiro sor-

teio, o Mé-xico figurava 110 grupo
"C", para as eliminatórias, com as
Filipinas, Uruguai e a República
Arabe Unida, enquanto que no se-
gundo sorteio deverá enfrentar, no
grupo "B", o Brasil, a União So-
viétíca e o Canadá. -

Os dirigentes mexicanos expri-
miram a esperança de serem aten-
didos, mas acrescentaram que, dfl
qualquer maneira, o México toma-
rá parte no campeonato mundial.

Resultados do .8rasileiro Feminino
RIO, 11 (F. T.) - Os resultados da terceira rodada do turno do

Campeonato Brasíletro foram os seguintes: Pernambuco 31 x Rio G.
do Norte 27, depois de um primeiro tempo favorável às pernambuca-
nas por 13x12. Distrito Federal 52 x Paraná 31.' Primeiro tempo: Dís-
trilo Federal 29xll. Marca doras: Cariocas - Eug'ênia q, Marlene 13,
Neuci 10, Mal·ta a, Marli 14, Edir 1, Atila, Luci, _Estela, Martlena e
Elizabeth. Paraná - Danace 11, Laurí 5, Jngborg 8, Jvamra 6, Ir;n(\
1, Iara, Dírce, Nadír e Edir.
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Clarice, Y3eatriz, Eugeni, Ivone, Ilsa. ,cloé, Noemí, $ ~Magda,Clodi, ~Slizabeth e- .
!~8ther~,~----------------------------------------------------------~
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Folha da Tarde ~
Pôrto Alegre, 12 de Janeiro de 1959

DIRE'i'OR __ GI!:HI!:NTE

Arllndo PasQuallnl .". À.llredo Oblno

! SOGIPA CAMPEA ESTADUAL
FEMININA DE BASKETBAlL

Em Santa Cruz do Sul, loi disputada a 'Série "melhor de
três" pela decisão do título de campeão estadual de basket-
baIl feminino, em certame organizadó pela' Federação Gaúcha
de Basketba.ll, Apenas duas agremiações disputaram o cetro
e estas foram a Sogipa, de Pôrto Alegre,' e a Ginástica, de
Santa Cruz, esta patrocinadora do torneio. A equipe da Sogi-
pa, triunfando nos dois cotejos realizados, adjudicou-se ao tí-
tulo -estadual, repetindo, assim os seus feitos anteriores. A vi-
tória das sogípanas no primeiro cotejo da série foi por 46 x
23, enquanto que no segundo o placard assinalou 36 x 22. O
team campeão assim formou: Cloé, Magda, Dalva, Ilza, Cla-
ríce, Elizabeth, Ester, Ruth, Clodi e Ivone.

.
.

1
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RELATORIO DO DEPARTAk~TO ~EMININO DE BOLA AO CESTO
TEMPORADA DE 1958

ATIVIDADES ESPORTIVAS :

Imíeio dae atividadee: 7de Març'cde 1958 (treinament0)
Término " : 15 de Janeiro de 1959 (Relatório do Depar-

tamento)."

Reuniões de Departamento dura.nte a temporada: 105
Treinamentos: 91 Jegos: 11 Torneios : 3

Participação em : 1 campeonato da Cidade, 1 Campeonato Eetaüua1 e
.Toraeios das JogOl'JAbertos FeminillGl'Jda r.lha Esper-
tiva.

HeráriQ dos treinamentos: 19:00 ae 21:00 horas 28.8. 4a3. e 6ae.
Março
Abril :

11 8tuuJoêe de teinam.
10
12
?

n " "
Mrl
JUIlhe :
.j

If 11

""
tTulhe r. 9

8

3,

10
6

10 11

fi "... idem idem
Agost(')) n 11 " e 4- jogos oficiais-Camp.Cida.ãe.

" e 2 jogos oficiais-Campa Cidade.
Descanso pí equipe.

It ttSetem. :
Outubro " 11 fJ

Novem. : 1/ 11 _ Ginásio cedido a C.B.V. Cappeo-
ate Sul Amerieano de Vo1ibo1.

" - JQfOS Abertos Femini!lol'Je L.Lmvre.De aem , : "
Janeiro 5 " f1 n - Campeonato Estdual-Sta.Cruz do Sul.

~ •••••• 4

91 §!§/§/§/§/§í&/§/§/§/§/§/§/§/§/§

RELAÇlo NOMINAL E FREQUENCIA DAS ATLETAS

lWME(_ordem_alfabétic!.) _F!:es·_
1. Ana Maria Nehmé. ·26
2 BeB.tris E. Riter 68
• 123. Carmen E.Benaduee 2

4. Carmen SeMe ider 825. Claric~ S.Del F.Cepetti
6. Cloii da Metta 76
7. Cleé M.Gubert 668 Da'l.va M. Goulart 68
9· Dína C.F. Araujo 4
1;. Elizabeth Endt 18
11. Elizabeth Mftller 34
12 Esther Stegmyer 24
13- Ete1vina R.Freitas 17
14: Eugeni Pieche~ti 20
15. lIsa de Olivelra. 68
16. Iola:nda R.da Si1Ta 11
17. Ivone O.Pellens 73
18. June Pelleliz 57
19. Lia M.Bergamini 4-
20. Licéia DeI F.Cepetti 44
21. Ligia. A.Barrete 5
22. Magda B.Rive 61

- c0ntinua-

__f__ _Falta,! _

....
70% 29%
51% 49% Trans.
- -84,5% 15,5%

76,3% 23,7%
66% 44%
70,1% 29,9%
18,5
35% -84% 16%
- -75% 25%71% 29%- -75,3% 24,7%

60% 40%-45% €t
- -62,9% 37,1%



NOME~_ ..•....•
23 t V,.aria.~r.Nad,ler
24. Marieta Gabrea
25. Neusa L.Cee1.h$
26. No.;mi Vieta~)7· "28· Ruth N.MUller
29" Sa:mdra M.Ressi

• suse We1f
30.•"lera 13. Frei tas
31. Vera N.lvlarques
Transferência.s: 1..

Fl!!!!. 2

-~-
38,2%37

O
70
4931
4
1
2
-9

Neusa. Lopes Coelho - E.C.Piratas para Segipa

-77,7%50,7%32%

2.Carn,en E.J3enaduee - G.N.Uniã. Para a. Sogipa.
3 .Eugeni ;Pic~hetti • Liga A18,rrequina de Baeket

para a Segipa.
4. Marieta Gabrel'1- Segipa para e G.N.União.

§/§/§!§/§!§/§!§!§/§!§/§/§/§/§/§
DETALHES DOS JOGOS

CA!pE.o!ATO_ J2.A_ CIDADE_
Torneio I:n:!cie- 7 de Agoetc de 1958

Partieipantes : Sogipa e G.F.B.P.A1egrenee
Cane'ha:· Segipa .Veneeder Segipa
12 tempGl - 2ox7 Soglpa
22 temp@ - 16x12 S~gipa

Jogaram e :;,arcaram:
Magda
}reemi
Beatris
cloé
Ilza

22 pentGIIJ6 » .
1
3
4

EScore: 36 X 19.

"

Nã6 J.garam :
Ruth.
Elizabeth M.
Cledi

Cestinha : Magda - 22 pte. Sogipa
It

fi

- -.- - - - _ •...•... - - ,- _. - .•.. - _.-
1 a. Rodada 12 de agosto de 1958
Participantee : Sogipa e G.F.B.P.Alegrenee.

Caneha. : Sogipa Vencedor : Grêmie. Eseora- 28 x 25
lº tempo - 1; x 10 Gre.
22 tempo - 15 x 15

Jegaram e marearam
Magda
Noem!Beatris ;..
Cloé·
lIsa

- 10
5
6
4
O

pontes
tt

Ir
tf

11

Não jogaram :
C1arioe
Clodi
Elizabeth M.

Cestinha de Jogo : l~gda- 10 pta.Sogipa

2 fi. Rodada 19 de agosto de 1958
Pa:D-tici~aJltes: Sogipa e G.F.B.P.Alegrenee.
Cucha : Grêmio
19 tempo 6 x 6
22 tempo 16 x 14 Grêmio

Jogaram e marcaram :

Vencedor : Grêmio Escore- 22 x 20



, -
(c~ntil\ulíçãG) FIe •.,

Naõ jogaram •·
Magda 8 pontos Clodi
!I0emi 10 " Ruth
Beatrie 2 " Elizabeth M..
Cloé O "Ilza. O " Cestinha · Neemi 10 pts. Sogipa~
Clariae O " Gilc~ li 11 Grêmio

3 a. RODADA 26 de agGsto di 1958
Parncipantes : Grêmio F.B.J;'.Alegre~se e SOGIPA •
Cancha: Seglpa Vencedor : Sogipa Escore 28 x 23
lQ tempo 17 x 7 Sogipa
22 tempo 11 x 16 Grêmio

Jogaram e marcaram
Magda. 11
Noemi 7
Beatrie 4
cloé O
lIsa. 6

pontos
11

"
"
"

ta. RODADA

Não Jogaram ••
Clarice
Clodi
Elizabeth M.
Ruth

Cestinha : Magda - 11 pts. Segipa.

2 de Setembro de 1958
•

Participantee : G.F.B.P.Alegren se e SOGIPA
Call1cha: Grêmio Vencedor: Sogi}')& Escore: 20 x: 17
li tempo - 12 x 5 Segipa
22 tempo 8 x 32 Grêmio

Jegaram. e Mf.; rearam :
Magda 18
Noemi O
Beatrie O
Clarice O
Ilza 2

pentos
"ti
li

li

Não ~Togaram
c10é
Cledi
Elisabeth

Cestinha : Magda 18 pts. Sogipa.

iá; RODADA 9 de Setembro de 1958
Participantes :
Cancha. : SDgipa
12 tempo 23 x 8
2º tempo 18 X 10

Gremio F~B.P. Alegrense e Sogipa
Vencedor: Segipa Eseore :41 x 18

Sogipa
Sogipa

Jogaram e marearam .:
Magda 14 pontes
N0emi 15 "Beatrie 9 li

Ilza 3 "

Nã() Jogaram
C1eé
Clodi

Ceetinha : Neemi- 15 pte. Sogipa
.... _--_ ...• _- ----

RESULTADO FINAL DO CAMPFONATO DA CIDADE

12 lug r - Campeã - SOGIPA 5 jege 3 vi toria.e 2 derretas 8 pte.

22 lugar - Vice - G.F.B.P.Alegrense.5 joge 2 vit.3 derr. 7 pts.
Total de pontoe : 134 ( media de 26,8 por Jogo) a faver

Salde Favo~l nn2t[apontoe.



:- c0ntinuação -:

RELAÇ!O DAS CESTINHAS- Até o 5º lugar
12 lugar Magda
2º tI lioemi
32 " Giloa.
42 " Iolandm.
5º fi Beatrie

CESTINHAS PELA SOGIPA

61 ponto!! - Sogipa (média 12.2)
37 ti - Sogipa ( " 7 t 4)
34 " Grêmie
25 " - ,Grimie
21 ti - S0gipa ( fi 4,2)

Magda 61 pte ..
Neemi ;7 "Beatrie 34 "31St 11 "

4 "C1arice €I lt

Ainda: C10di da Metta
Eliza,beth Mü11er
Ruth N.Mtll1er.

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -
JOGOS ABERTOS FEMININOS

TORNEIO DE LANCE LIVRE----------Participal'ltee: Segipa A e B;Uniio A e B ..;G.N.Iguassú; S.G ..
Nav.S.J'cãe; E.C.Piratas; G.'F.B.P.A1egrense.
Lecal: Grêllie Náutic$ União 16 horae. 20 arremeços

CO!n12etiram12e1a SogiEa . na equipe 1:. equipe ~(Campeã)•Avulsas Magda 12 Neusa 14,Euge~r - 5 pts. -
Evinha 9 pts. I1!!a 8 Carmen - 13- Beatris 12 Eether 7-Clarice 12 C1eé 12.T~-t3.1d~ ~

. . ante!! Noemi 10 E1izabeth 10
r; r fl2C 6 6 c : __teta1 ___ 54 ___ 10i~! ..26_ -- - -C ---...•. '- -- --- - --COLOCAÇAO POR EQUIPES COLOCAÇÃO INDIVIDUAL~até O leQ L)
12 lugar - SOGIPA B + 56 pte. ~!lugar-Ro-ee Mary 14 pts. Uniãe A
22 " ••• União A 54, ft I/' -Neusa 14 u SOG; B
3~ " - SOGIPA A - 54 n 32 li -Carmel'1 13 fi SOG. B
42 n - Grêmio - 50 n 42 " -Divll. 12 " União A59 I' - Piratas - 40 ft 52 ft -C10é 12 " SOG.B62 " União B .•. 39 " 62 n -Giles 12 If Grê.

-' 7º ti Igua!!su .•. 35 11 7º " -Magda 12 11 SOG. A
" -Betrris 12 " SOG. A.••.........

~8 " -~1a.riee 12 " SOG. A102 11 -Lena 11 " Iguasstf-- ....•• - - -- - -.., .... - - - - - ..-..- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
TOI:>NEIODE RIlSKETBALL

~icipantee. : SOGIPA A e B ; GREMIO F.B.P.A. ;G.N ••UNIl)O ; NmII~fii:-
G.N.lguaeed ; E.C.Pirata!! ;

Lecal : ,Sogi!a 20:38 He~a8 ELiminat6ria
l~ JOGO - Segipa A X Piratas Vence-der Sogipa A 29 x 2

Magda. 15 pts. C1arice 2 pts .. 12 tempo 16 x • Seg ..22 " 13 x 2 SegoBeatrie 6 " lIsa o 11

.cloé 4 " Eugeni 2 fi Cestinha: Magda -15 pts.
Tetal 29 pts.

~
31 x 18

12 tempo 24 x 4
& & & &: & &: &: &: &: &: &:

3º JOGO - SOGIPA B X Grêmio VenceàDD BPêmie. 17 X 5
1º t~mp@ 13 x 5Cestinha : Schir1ey 6 pts.. 22" 4 XO



- continuação "'r Flh. .2. ~ I,

-~

1 pt. Iveme 8 pt,. I
1 " Cl®di e "2 fi Ruth e tt

1 u Eli~~abeth M. 11

J0garam e marearam: Neusa"-
Elizabêth
Esthe~ ,r, _
Carme.' -
Dalval "-

& &. & ./&;.

SOGTP UJi -. .J.. Ã A X tlaae
I,I,
:à, ,.",Cestinha ':leia Ullliae 13.!
J

42 - JOGO

e it
&: \ &. ,&N '&

<', , .\.

Venêedor:União 25 x 16
12 tempo 9 x 5 u.
2~ "16·x 11 U.

&

pt.S •

Sê

5
i)
9

pta.~
fi

2

°
'pta.

11

Jogaram e Marcaram -
Magda
lIsa
Be:atris II ,...

& & & &:

JOGO - 18 x 13

CLASSIFICAQAO DAS CESTINHAS no TORNEIO
1),2
22
324252

luga.r
11

\I

"li!

I

I~da l. União
Diva fi ftliMagia - '~Sog1pa
Beat'Tis _ !i 1*
11 i t ,. iG os, -. i Gri!m' Q

3 jcgell
'3 tt

2
2
3

"

22 pts.21 fi
20 "
15 11

13 11

Media
ft

fi

"fl

7,3
7

107,54.
ti

fi

- - - - - - - - - •••.- - -;--!.- - - - - - - ~ - - - - - - - - - .- -. _.-

42 CAMPEONATO ES~\ADUALF~~nHl\IO :- sta.. Cruz de Sul - ' .. ~ ,

9 a 12 de Jànei~b de 1959 .. nfelhor d~ tr'ês JOges
Partici'Oantes: ;S~c.Gin. S a..Cruz e SOGIPA- 1867. . --

, " :. ...
Delegação Sog1pama: I \
C CHEFE '- 3r.Ernlesto Ott& Ritter

T~CNICO- Prof. IG~racm Ruhe
Acemp. - Sa.El~d~\ G.Ruhe
Maes. - Car~ipd~\ daS.Grafee ..

ATLET4.~~iz - ~ruió i:)~,!l~ller. '_
. Magda.Rl ve :.~api~a,.. Ivone O.Pelleaz

Beatri3 E.R1ter! '., Elizabeth indt
Noemi Vieta l,', Esther ~tegmyer
lIsa Oliveira ! C1Gãi O. da Metta
Cl&~ !íf ••Gubert ) Eugeni Pieehetti
Clariee S.F*C&P.tti-.•... ; :-------------~----------~---------}\

152 JOGO - Quadra ela Soe. ~in. Sta.C:rll~ 9 de janeiro 59 21 :15 ~Qral!!'
J . ':

S.G ••Sta.Cruz. X GOGIPA Ve~ced0r: SDgi,pa 36:x 22 12 tempo 15x12 SI>
ri:", 2i li 21:x10 S.Ceetinha. do Joge: ':Magda- Scgipa 2. 'pte.

Magia 20 pte. Cleé \
lIsa 2 " Beatria
N'cemi 5" Ivem,e
Clarice 4« Cloai

~~11zabeth
Eether

•5

---------------~------------------
,11 22 JOGO - Quadra S.G.8ta.Cru~. 10 de Janeiro de 59 2..;,0..;,+ ••••4..:;.5_horaa

I
ParticiplUltes : SOGIPA X S.G.S.Cruz. Vencedor: SO{HPA40 x 23

12 tempo 23 x 11
CeEtinha do J(;)g~:Magda 17 pte. 2º tempo 17 x 12
Magda 17 pte. Glarice 2 pt!1.
N(\j)emi 11 ft Eliz.beth 2 "
'fllrie 5 " C1eé O ti

3 " Clodi o tt

continua- 1"o 'h~ o '1\-



-

- GClIlIíJ.E.Uaç •.• - r, I t. r:t _.w.... v:l

R~l!!Iult&doGeral·-:
lQ Luga,r SOGIPA. 2 j0goe 2 vit •.O derr.

Pentoe a Fav0r - 76
S.ldo a Fav r -'31

S.G.S.Cruz.,'" jogoe "O vit. 2

45
2Q Lugar

contra
pontos.

derr@tas.
- - - - - w-- - _ - - -_I
CESTINHAS;: DO C~MPEONATO

12 lugar - N~gàa -Sêgipa 3' pts. (média de 18,5 p r joge)
2º lugar - Mirian-Gin.istic,a 19 pts.(tr ti 9,5" ,,)
3º lugar - Neemi· -SQgipa 16 pte. (" "8 " n)
- - - - - .•.•. -...-.- - - _ ..•..- =- - - -- .•.. - - - - -,.- - - - - - - - - --

CAMPEONATO DE, LANCE LIVRE( Sn.mVrANEO COM OS JOGOS)
Minime de 10 lancee efetuadee

durante oe j0gQS.
Por eq,uipe-:

lº Gináatica Stz. Cruz. 44%
2º Segip 41~

Class. Individual:
1)9 ~agd Sogipa 35~

5§
6

Obe. - C$m li. volta da ~eilegaçãe d~ cidade de sta. Cruz de Sul.
, I

foram co:neidaradasieomê f'il!1.da.1Ias ativiâadee: espGrtiv •• re-

fere;o.tes a temporada.,.~ 1~58•. , ).
I

CONstDERçnES FHH.ES

Antes de fi~aliaarmoe n~~a. relat6ri , de$ejam~s faz~r
aLguma s consid eraçie1!l,~3~~e pent~8 que jl.l1gamos de importância:

'I ,;

paz-a e melhcr deaenvo'l v:imelitte fi Departament~ confi.ado 11. ne aea ~,.,
lJIiII \r '" ~.

rientaçao. ~
I ~.-' Jo. •••

DO DEP. lllDICO - Lamentam_,s na" nos eeja po~eivel fazer nemlmlila
referência. 'elegioea,PC'iis se~d ~tef) quint~(5Q) a.!'J.0 de atividade
que finda desd, que a direçã., técnica BOS foi entregue, apenae
uma (1) vez fem.~ °oenef1cd.8do\8 em o mesms. Sempre que solicitado

. "-
nos era apreeemtade o pr(iJ'blem~40 hor~ri. préestabeleoide e q1ie'

1

pela exiguidade de tempe, de ~ue ? iep8'rtamento dispõe para trei-
name.nto ee ne e tornava i,n.lpoes1vejt o >~e8pect1v0 exame médic •• Mee-

- . ~..,:. ~
miJ 'f!neareeendo o rate c.Üe' -que eir;faa»ellaS' em uma ou duas opertu-

, " , ,,' /
nidadee durante a.temporada..,e ~U~ BclieitaTamee um exame extra

'I,
horário, também ltai fomo-s bem ('iijcedides. Fm ee :t'ala:ndede Jegos,

! \ I

jamaie nos fei dada a. col~'b$ráção, que eeria li~ espe.rar, ou a-e me-
nos a pre8em;a de respen,sáve,l ?,e10Departam.'}t"~ Médiee para o ca-
se de algum acidente ~.u q,iÚalquel!'Gutre auxi:~i~,.

Came e0nl!!equ~ncÚ1deste'iabandon., ti~~nl~e n3e l.lltiaes
. í' \ ~

,Tegos Abertos Femininas u~eas. di~esgote.m.er.lto-(~~rla.Beatrie) e
mais recentemente, no c~p-eonat~ iE.'ta,dual, a ,atie~a Clarice es-

I \ ' " '
teve para eJftrar em eetBj'de de Chequ" por desnutrikção. Iste eem.
nos rep0rta.rmoe a temporadas anterf.ores. :\

\ '"i \

eent mua : -
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;~]~ELO ,BASKETBALI.

Expectativa para os prelios
·intermunicipais em,.R.Grande

Conforme já tivemos: oportunidade de ,noticlar, atendendo convite
do Clube. Regatas ~!o Grande, -deverão .exíbír-se na '''Noiya do Mar",. no dia t.odemaío, a equípefemínína da Sogipa 'e masculina. do Náu-
tiro União, Ambos os conjuntos encontram-se em esplêndida .formo:,
técnica e, certamente, deverão agradar. em cheio, ao darem combate
aós capacitados quadros do Regatas, rõrça respeitável no basketball
gaúcho, .
'I'a.rrrbêm as equ lp es . do Reg a ta s

!preparam-se cuídadosamen te par a..
<tes ta forina, poderem realizar exí-
bfçõ es convincentes frente aos po'-
'd~rosos quadros da Capital. Segun-
do notícias vindas de ,Rio ·'Graridi!,
Enrique Ca nu t tf , ex-Intl»grant!l da
·seleç1lo ar g-e n tf na, assumiú as tun-
ções de t écnfco e vein mrnts tra ndo,
ç.'tei,s ensi.nament.os a seus pupilos,
Q técnIco 'tarnb êm Integra' o mIa·

';"dro como um .,dti.·'seus ma Is vef lct-
") en tes atletas;, IgUal/tlente,'. outro

atleta portenho, 'Marcelo SPÓSItO'..\, ;' ""9 :'...:- ..' ~~'1
", V,M>: ·imp.r~ssio')a~do nos treinos. (]a 'Y' '- A.BRIL ..:. 1959;
«}Ulpe· do' Rega.ta s; . destacando-se "", . -
pri~clpaJmente na disputa do re-'
.l~ote, lrinalmente', podemos ad ínn-

. , tar que '0 'famoso jogadpr Rubem
'Corieia, o popular ·Caturr!t!);",
vórtou aos treinos: e devecá : s~
constrtun- num 'dos esteios de sua
i'>qulpe.

:, .~. "" ..•

.~.(

..•..

L

-

,.

/"

SOGIPA VISITÀRA RIO GRANDE - No, dià 1.° de maio, o quadro
feminino .~a Sogipaexlb~r-se-á na, "Noiva do Mar" •.díl>n~ocombate ao
conjunto do I,tegatas. Na foto, I) quinteto. tltularmultlcampelio de Por-

to Alegre: Beatrlz, Noeml, Il.sa, Cloé e Mag,da
~

~

t...._ •



. _.- "."._."._".~ ...,---------------~~------------------....,

RIO GRANDE, 4 (Especial) - O-s
dois encontros Intermuníeíuaís d,"
basketball em que intervieram os
quadros do União (masculino) e -80-
gípa (feminino); aJ.llbos da Capital
"do Estado, e as -equtpes do Clllb,c de
.RI~gatas, dessa cidade." agradaram

. bastante ao numeroso público '.Iue
eomparec eu ao gínásío do clube prn-
motor, nas noínes de sexta-feira e
s:'lbado passado. Gran.de era o ínte-
rêsse dos al'icionádGS· locais em co-
nhecer a capacidade dos dois con-
juntos metropolitanos. apontados pe-
la crônica como' dos me1lU!!:esE, nno
Ilá dúvida, o público local. não ficou
deeepclonado, Aó eontrà rio, teve o-
portunidade de preseneiar disputas
sensaeíonats e J'Ogadas i.ndividual"
de mérito. principalmente ROlDalrt
pUlller, do União, na sexta-retra, foi
um ,espetáculo à parte, Soube do-
minar com maestria o r-ebuta e este-
" fe,-nomenal nas ce.sta1l de mai ••

,11stanc1a. Por parte do conjunto 11.'-
míníne da Sogipa, cabe registrar o
nome de Magda Rivo, que d~mons-
tron quanto é capaz uma atleta na
prática d,~s"e difícil esporte
. FlA'CIL VITOklA DO UNIÃO

Na noite de estréia, o quadro do
União, fazendo varer' todo seu pode-
rio e exibindo um padrão altnmen-
U~ técnico, por sinal- raras vezes pre-
senciado nesta cidade, Conseguiu .10-
minar de forma. ins9fismável ao va-
loroso e combativo team do Regatas,
abatendo-o .pelo sexpressívo escore
de ~ a 33
A partida. embora ravorãvet ao

"

conjunto metronotttano ngradnu
bastante, principalmente' devido à
-movímentaeao e ao grande espírito
de luta dos cestínhas locais, I,a.:-
mentavetmente, diveJ;Sas"jogadas rís-
pidas, 1101' parte de elementos do
Reg atas, "prejudl earam parcíátmenne
o trabálho dos juizes Franco Conte
e sersto : Zanella, que. por sinal.
"deixaram correr o jôgo". ;João
Carlo.s do Reglltas, Indâscutdvetmen-
te. fOi'.p mais .viobt.nto. Diversas "c-
zes excedeu-sg no. jÔgo viril.
Os melhores elementos do quadro

vencedor rornm Ronald Purper e
Roberto. O primeiro destacando-se
sobemodo na dlSllilLta'11.0 rebote ,~ O-
segundo uas fintas 'C nos contra-ata-
ques .
_Entre os. valores locais, Tetônlo,

Esposito e .Telé. foram o.s melhores.
Os dois. quadros atuaram e mar('a-

ram como segue:
UNIÃO' ., Darei (4). Roberto

(14), IJremier (6); I'·urpinho (110),
iP'tll.,..,ão·(16). -Hofn'l~ister (2)." To-
taf : ri2 pontos,
C, REGATAS RIO GRANDE -

F.sposito (5), Tel" (2), Rubens (8),
Tetônio (10, Canutti (8) e João
carros (O). Total: 33 pontos
A arbttrag em, a cargo de F~an"o

conns e 'Sérgio 'Zauella, .amhos do
F.G. B. foi' apenas regular. Prin-
cipalmente a de ZaneIla não agra-
dou,

SOGIPA 35 ·x·REGATAS 9
O llrélio prelimihar do dia 1.0 de

Maio. em. que. se . Ibalrontaram 1>9
quadros feminillos da Sogipa e iJo

Regatas,' não agradou pela diSPar!-
dade de fôrças 'O conjunto metro-
~lolitano, com ótimo padrão técnico
e grandt expeciência, suplantou ni-
tídamenta o. nével team local As-
sim mesmo, já que foi a llrlIneira
vez que o Regata" nez-se represn-
tar por um quadro feminino, não
se pOdé deixar de reeonneeer o es-
fôrço despendído : llor dirigentes..l
atletas .Além disto, diversas atletas
aemonstraram ·bom domínio de bol'l
e no meio da .qlladru conseguiram
desenvçtvjer, aceítávet ludriío .. In-
felizmente, faItou-lhes pontal1ia e
maior experiência.
Os quadres atuaram c marcaram

como. usg ue ;
SOGIPA _. Magda (5), Usa (3),

Beatriz (õ). Crarãce «(I), CIQé '(4),
Noemi . (8). Carm",n (,2)., Elizabeth
(2). Total: 3-5 pontos .••
REGATAS - Marill, Carmem, Ire-

n ••, __ rtJa?;l· •."""," t8' e Max:t>,a. ~
tal: 9 pontos. . .

APERTADO TRIUNFO DO UNI./\O
JI,~AREVANCHE (,,9 a 5~)

, Sábado:à, noite .: no prélio de fun-
do. os quaüros 0.0 União e do Rega-
"tas voijaram a se encontrar no
. campo da luta, em. autêntica re-
vancne . Inrettzmente, desta feita o
team rnlotropolitano não pôde contar
com 0,5' Irmães 'Purper, que haviam
regllessado à- {;;apital, em vtrtude de
eompromíssos tnadíávers no C.p,O.
11, No decorrer 'do prllneiro tempo.
o União, mesmo sem contar com a-
quêües destacado" valores, conseguiu
dominar nitidamente. No tempO
cort..l.lementar. enteetahto, o quadro
do Regatas soube reagir de tal for-
ma que a partida sé transformou
num espetáeulo eletrizante e .mesmo
dram{,tico no final Sómente nos
instantes finais, isto é, quando fal-
tavam três segundos, decjdiu-se tt.
partida a favor do união, pela es-
cassa diferença do União, 1. ponto -
59 a 5lI!
PRETEN'DIAl\'l AGREDIR O ARBI-

TRO FRANCO CONTE
Os anímos, a certa altura da par-

tida estavam bastante exaltados. e
div.ersos espetadores desconformes
com a atuação . dO árbitro Franco
Con:I~. tentaram mesmo invadir a
quadra para agredf-Io , Felizmeut •.••
o caso' náo teve maiores eonsequên-
-cías, dada a intervenç'ão enérgica dOS
srs , Antônio Cari, presídenre , do
Regatas. e Mário Gon'çalves, .nresí-
dente honoeàrto da F.G,B.

OS dois quadros atuaram com as
seguintes cOILStthli~"'ies:
UNIÃO -'- Dllrcí (2). Roberto (14),

Brenn'.r (20.): Jósé ,(11). Evcrton ('2),
(,auter (10) Total: 59 pentes,
REGATAS' ..:..Papaleo (O), Can"-ttt

(4), ES'Posito (8). 'Ruben (7). Totô
-/liO'(1.0),.Jo~ql1lln (2), Ortiz (4):, sa-
10JUão (8) e Telé (6) TDtal: 58.

'lIIEhÍlOR O 1"EM-ININODO
REGATA,S

Na partida preliminar. entre os
quadros femiÍfinos da Sogllla e do
R"gatas, êSte demollstoll melhor -én-
t endímentc e aeima. de tudo melhor
pontaria. &1P-.bo.ra.. o. quinteto me-
tropolitano, murtí-eampeão do ..E9-
rado, tivesse vencido PI~IOalto' .es-
core de 41 a 14; ') quadro local .pro-
VOn que com mais treino e maiot_l
tntercamnío .116(1J~r{,produzir razoà-
·,·cimente. em futuro próximo. "

Pela ~ogipa atuars.m e pn arcar-
ram: Elsn (4), Ester (3). l\'one (OJ,
Dalva "(·2)';Ru-tJl"(2). Magda (5), -
Clari('I~ (13), Beatriz (2), _Cloé (5) e.
Noemí (5). .

Pelo Regatas disputaram e assf-
nalnram ...llontos: .I.vone. Carmen .•
Maria {4),- rrene (8). Marta (12), ..-
Mariza.

I

VITORIAS DO UNIãO E DA SOGIPA EM RIO GRANDE - O quadro masculino do União e. o feminino da Sogipa, atendendo convite do C. R, Rio Grande, exibiram-se na
"No.iva do Mar", sexta-feira e sábado passados. As tetos registram duas fases dos -quatre j&gos realízados, A esquerda, um movimentado lance do. prelio temiliino e, à direita,

" uma fase entre os quadros masculinos .eloUn,ião e do Regatas. Observa-se também nos fundos ,a grande assístencía que' compareceu ao ginasio do Regatas

NAUTICO UNIAO (MASCULINO) E SOGIPA (FEMININO) TRIUNFARAM·
NOS JOGOS' EFETUADOS CONTRA O "REGATAS" EM RIO GRANDE
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fOLHA ESPORTJVA 25 - MARÇO - 19~914 -

APROVADO O CALENDARIO DA FE'DERACÃO GAúCHA DE
BASKET PARA A TEMPORADA DO CORRENTE ANO
Após díverscs dias de estudos, a

Federaçiio Gaucha de Basketball
.acaba. de aprovar bem organizado
Calendário para- a temporada de
1959, trabalho que vem comprovar
o zêlo corr que os atuais dirigen-
tes cutdam do basketball de noss
F..stado.
Publicamos abaixo na íntegra o

. bem ovgnnízado programa da FGB
para 1:);j9;

I CAM.PEONATO DA CAPITAL

D) - 0,3 diversos campeonatos e C)
torneios terão inicio e ín-
tarrupçâo nas seguintes da-
hs' '

03-0'7 - Paralização do campeo-
nato d>1 categoria de Adultos, a
fim d.e atender o campeonato Bra-
sileiro Uníversitário e campeonato
Estadual ~ecundarista.

• 03-07 a 07-08 - Torneio de a-
presentação da categoria Feminino.
em um (1) turno e inicio do cam-
peonat-v Metropolitlno Feminino
em dois turnos, as segundas e
sextas ,feiras, em gínásíos.
08-08 - Reinicio do campeona-

to da categoria Infantíl.

cão para a devida aprecia- I
çiio, não poderá participar
cio oampeonatc ,Estadual,
em nenhuma categoria, a
não ser que a diretoria da .
entidade consid,ere justas as
alegações. Nenhuma alega-
ção será levada em consí-
deração após expirada a
à.atJ. para o término dos
Campeonatos.

m C:\MPEONATOS ESTADUAIS

A) - N:1 Capital do Estado. serão A) - (hmpeonato da categoria de
lp.ali:bados os seguintes Cam- 1á-OR-. Reinlcío do campeonato Adultos, com inicio entre 10
p~o!latos: da cat-goría de Adultos. a 20-10-59.

H-OS'- Reir.icio do campeonato B) - Campeonato da Categoria
das categorias de Juvenil e Aspi- de Juvenil, com inicio entre
rantes. liJ a-20-12-59.

1) - Campeonato denominado
"Supel'ball", patrocinadó pela Ft-
deração Gaúcha de-Basketball, no
.qual tomarão parte os quatro pri-
meiros colocados no ano anterior,
na Dívísã-i de Honra, com desde-
bramento em Ginásios.

1.0-10
Dívisão . Torneio inicio da z.a C) - Campeonato da ',C,a~egoria

ue Infantil, com Jl1lCIO en-:
tle 15 a 20-12-19.

3) - Campeonato de' aspiran-
tes, com cesdobramento em todas'
as qu~_i.ras:

4) - C~mpeonato Juvenil. com
desdobramento em todas as qua-
dras, no qual . poderão partícípar
filiados na Divisão de Acesso.

Na s=mana em que constar "
data da ar.íversárío da Federação
Gaucha de Basketball (18--52),
serão programados jogos comemo-
rativos à tfeméride.

- Campeonato da Categoria
Femmíno, com inicio entre
15 a 20-12-59.

IV DISPOSIÇõES GERAIS

O presente Calendário· Esportivo
só poderá ser alterado pela direto-
ria da Bec:eração Gaucha de Bas-
ketbali, e desde que venha aten-
der o bom êxito de um ou mais
Oampecna tos:

06-1J - Inicio do campeonato
2) - Campeonato da Divisão de da Segunda Divisão.

Honra, com desdobramento em Gl-
násíos. ' SEMA.NA DE ANIVERSARIO DA

FGB

- 5) - campeonato Infantil, com
desdobramento em- todas as qua-
dras, no qual poderão parflclpar
!iliados :l.! Divisão de Acesso,

/. 6) - oampeonato Feminino. com
desdobramento em Ginásios, no
qual poderão participar fílíados da
Divisão d= Acesso.

11 CAMPEONATO DO INT~RlOR

DO .ESTADO

A) - Os Campeonatos do Inte-
lior. do Estado, serão assim
regulados:

1) - Onde existir Liga, sob a
nesponsatnlídade dessa entidade.

7) - Campeonato da Divisão de
Acesso com desdobramento eil1
todas as quadras.

2) - Onde não existir Liga,
mas houver mais de um filiado,
sob a .esponsabilidade da Federa-
ção, com a assistência do delega-
do ou representante da entidade.
devidamente crsdencíado .

C) - Em todas as categorias ha-
verá Torneio Inicio.

- Os Campeonatos do Interior
cio Estado deverão estar con-
cluidcs, no máximo, até 00
cia 10 de setembro de 1959,
't fim de não causar emba-
r rcos para a realização do
Campeonato Estadual.

- Na Lign ou cidade em que
nào for obsdecído ao que de-
t=rrnína a. letra "b", ante-.
rtor .sem motivo justifica-
vel, transmitido à Federa-

B) - Com a introdução da Cate-o
gorí a Aspirantes", não há- B)
verá Campeonato de segun-.
dos quadros da Divisão de
Honra.

30 e 31·03 - Torneio Inicio da
CategOl'ifl. ~e "Aspirantes", no Gi-
násio do Grêmio Náutico União.

03 e ü4-04 - Torneio Inicio da
Categoria de "Juvenis", no Giná-
sio do Grêmio Náutico União:

06-04 - Inicio do Camp,eonato
"'Supe,:l::aE", Categoria de adultos.
com rodacas duplas, com jogOS
duplos 115 segundas e sextas-feiras.

09-04 - Inicio do Campeonato
das Categorias de Juvenil e aspi-
rantes, sendo que os juvenis latão
as prelímínares das partidas de as-
pírantes, nas terças e quintas-fei-
ras, nas quadras de todos os clu-
bes 'filiados"
11-04 - Torneio Inicio da Ca-

tegoria de. rnrantís (sábado a tar-
de).
18-04 - Inicio do Campeonato

da categoria Infantil, com roda-
das simples em jogos tríplíees, QOS
sábados a tarde, na quadra da
Sociedade Ginástica Porto Alegre,
1867 ~ Sogípa. '
Ó8 e 11·05 - Torneio Inicio da

categoria de Adultos (em ginásio).
18-05 - Inicio do Campeonato

da; cat~l?orjt.l de A'dultos (Diyisão
de Honra.L. com rodadas e Jogos
duplos, somente em Ginásios às
segundas e sextas-feir~s.
1,0-06 _.:...=araüzação dos campeo-
natos das categorias Juvenil e As-
pirantes, motivado -pelos exames
colegiais. .
11-06 - Convocação dos atletas

para a fOl mação da Seleção Gau-
cha Juwnil, que disputará o cam-
peonato Brasileiro a ter lugar na
segunda quinzena de julho.
13-06 - Paralização do campeo-

nato da categoria Infantil.

/
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28" - MAIO - 1959-
TARIA E DA FGB JOGAM ESTA
DOS FLAGELADOS DO URUGUAI

Como \.Já tivemos oportun·dl\d.~ bem instaladas quadras de basket-
de noticiar, no prõx1mo sábado, à I ball da capital, obedece~do a to-
noite, com urna programac;âo de ga- dos os requisito,s de ordem técnica
Ia, a SABI ~lnaugurará sua bem e- e, o q\lIa' é oportuno registrar. com
quipada quadra de basketball lu-" espaço para. amplas arquibancadas.
tema. ontem. à. tarde, nOssa reí- A diretoria da. SADI, particular-
portagem lesteve em Ipanema, onde mente o sr. l\lax Stahlschmldt, 2."
observou de perto êste e outros me- vice_lPresidente do clube não pou-
lhoram<>nto,. da progressista e sim- pou esforços e, quándo s'e fazia 1li~~
pát&ca. 'I\g'l'em!ação daquêle bal- c.,ssárlo,. empunhava 'o pincel. O
neário. martel e outras ferramentas, para

execuc;ão dos trabalhOS.

noite, proval'am que, com
guns ensaios. estarão em condi\lÕl!1I
de figurar entte os melhores da eí-
ddL '

O primeiro mandatáriO da ~A-
RI, entretanto, foi categórico ao. a-
firmar:

_ Nosso clubl! nl\o se limita a-
penas à prática do voucyball. Atu-
almente, eontamos com bem orga-
nizados departamentos de football
de satão, ,líasketball, boclta, ping·
110ng ~" no domingo passadOinaugu.
ramos "moderno rLng de patinação.

GRE-NAL NA INAUGURAÇÃO
_ sARI COM MODERNA QUADRA

, DE BASKETBAJ;L
AO' lado esqul~rdo da quadra. pa-

ra quem entra no . ginâ"lo, existe
uma cancha de boclta. Adiantou-nos
o presidente do "Iube sr. Odemar
Ferlauto, qUe R dimtoria pretende.
.em fnturO próximo, instalar esta
.,ancha ean um pavilltão especial,.
juntamente com uma de boiãO, con-
,seguindo, assim', ,espaço para outras
arquibancadas.

Não l,ú a menor dúvida qUe se
trata de uma das mais midernas 11

, S{~bado. à noltl~. a quadra dé
basketball do Ginásio da SABI se-
rá inaugurada e foi feliz a direto-
ria, sem dúvida, quanto ao progra-
ma organizadO. Como atra~í\o má-
xima., os associadOS da SABI e o.
público em geral terão a satisfa-
\lã de presenciar mais um Gn~-Nal
de basketball." Ma" também o pré-
110' inaugural da no;tada, entre os
quadros fem\,tlinos dO União e da
Sogipa' de'VIerâ fazer vibJ'l:tr -e 00
púbFco' que cOlnl.arecer ao gInásio
da SARI.

MUITO ENTUSIASMO PI\.LO
DASKET

lUtormou-nos tambêm o primei-
ro mandatário da SADI qUI!há mui-to inter{\sse no clube. ultimamente,
pela prãticR do basketball.__ Tudo indica _ declarou-nos-
que em breve podel!emoS armar di-
versas equipes de basketball: adul-
tos, Juvenis e mesmo 'Vleteranos.
_ Já ,sCLflllaram ã. F. G. n., -

perg\mtRm";O~S';.;;;m:::T;n;;~ri'i:;;:'~~:;r.~__ Nnd ogo que o mar-
n~os nossas equ!tles. passaremos a
dIsputar jOgos amtstosos. Mais tar-
de, filiar_nos-emos à. Ftederação. pa-
ra lnJi~rvir nos campeonatos· ofi-
ciais.
OUTROS Dw>,ARTAMIINTOS EIl\'I

FRANCO PROGRESSO

!A SABI aícancou. grande popula-
ridade e prestíg lo com as brilhan-
tes atua\lões de suas equipes de
volle'yball. João e Benr'qul! Ilha.
A:I<Ilo. Wil1Y, Sad,i e outros. ltá
dlo19 anos, alcan\laram ",Ignifir:llti-
vos triunfos para 5,laS côres. Tam-
bem @ste ano. no que tudo indica, 11
SADI deverá fazer boa figura no
certame da cidadle. 015 irmãos nha
voltaram aos treinos e já 11a parti·'
da frente a Sogipa" anteontem l,_----------------

Mal[ Stahlschmidt e Odemal' Ferla.uto, altos mandatarios ela SABJ
\luando forneciam d.eta.ll.>essobre g.DOVa. quadra de basketbãll a ser'

.," ,:" <,!wáúl!'úrada..!nfl nroximo ••a.hll,d'I1"'P'[,' ,.,', ,!. ~))"o
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TARIA E DA FG,B JOGAM ESTA
DOS FLAGE'LADOS DO URUGUAI

!Ao SABI alcançou, grande popnla-
'- •...•-----~--~~~~~--~ •....--~~-~~-----~--'-~ ••I rldade e prestlglo com as brtlhnn- If......~~ --~---"'O~--~-~--~--J

tes atuaeêes de suas equipes ele
voIle'yball. João e Henrlqlll! Ilha,
A:t<t1o. Wi1ly. Sad,í e outros" há
dloi9 anos, alcançaram Isignifi••:wtl-
vos triunfos para sllas côres. Tam-
bem este ano. ao que tudo indica, 11
•SABI deverá fazer boa figura no
certame da cldad.!. Os irmãos llha
voltaram aos treinos e jã na parti.da frente a. sogipa" anteontem ê.~ _

se
11

instaladas quadras, de basket-
ball da capital, obedecendo a to-
dos Os requísttos, de' ordem' técnica
e, o q.lla·é oportuno registrar. com
espaço para amplas arquibancadas.
A diretoria da SADI, particular-
mente o sr. Max Stahlschmldt, 2.·
víee-mresíderrre do clube não pou-
pou esforc;os e, quando se fazia JIIJ"
cessârlo, empunhava." o pincel. o
martel 11 outras ferramentas, para
execução dos trabalhos.

Ao' lado, esquerdo da quadra, pa·
ra quem entra no 'ginãsio, existe
uma cancha de bocha, Adiantou-nos
o presidente do clube sr. Odemar
Ferlauto, que a dínetoría pretende,
.em futuro próximo, instalar esta
"ancha ean um pavilhão especial,
juntamente com uma de botão, eon-
.seguindo, assim. espaço para outras
arquibancadas.

provaram que, com mais al-
guns ensaios. estarão em condic;Õ!~.
de figurar entre os melhores da ci-
dade. '

O·' primeiro mnndatãrto da "A';'
DI, entretanto, foI categórico ao, a-
firmar:

- Nosso elubrs não se limita a-
P&11a.sà prática 'do voltevball, Atu-
almente, contamos COm bem orga-
nizados departaméntos de football
de salão. -oasketball, bocha, plng.
llong J! 110 domingo passado inangu.
ramos moderno rLng de patinação.

GRE-NAL NA INAUGURAÇÃO
1

, S{.:bado. à noíua , a quadra de
basketball do Ginãsio da SAnI se-
rã inaugurada e foi feliz a direto-
ria, sem dúvida, quanto ao progra-
ma organízado, Como atração má-
xima, OS nssocrados da SADI e o
público em geral terão a sattsra-
~ii de presenciar mais um Gn~-Nal
de basketbatl, _Maili também o pré-
110 inaugural da noitada, entre 09'
quadros femininos do União e da
sogipa; de'Vl!rA·fazer víb aar e 00
púbI'co que Comllarecer ao ginásio
da SABI.

MUITO ENTUSIASMO PIl.LO
DASKE'L'

-lnformou.nos também o primei-
ro mandatário da SADI qUI~há mui-
to ínterêsse no clube. ultimamente,
1Iela prática do basketbatl,
~ Tudo indica - declaron-nos-

que em breve podel!amos armar di-
versas equipes de basketball: adul-
tos, juvenis e mesmo vrateranos.
- Já §e_flllaram à F. G. D., -

perguntnJn~o~s~.~~~~~~~~~~~..:.. Ainda nno. Logo que armar-
mos nossas equipes, passaremos a
disputar jogos amtstosos. Mais tar-
de, flliar-nos-enws à FI!deração. pa-
ra 'Infl!rvlr nos campeonatos ofi-
ciais. -

OUTROS nUW,ARTAlVIlINTOSEIl\:l
FRANCO PROGRESSO

Max Stahlschmidt e Otlemar Ferla.uto, altos mandatarlos da SABI,
quando, forneclatn detalhes sobre 3 .nova quadra de basketbal! a see.
, .. .r " ,,!inrtltirÚl'ada,;nd nroXimo saba' ""1,-( ,,:,,-, ':.'.):',.
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COM EXCELENTE'PROGRAMACÃO A SABI INAUGURARÁ-..:, .
ESTA NOITE A SUA QUADRA INTERNA DE BASKETBALL

/-::

11 da Soglpa, que hoje à noite estará.
go inaugural da quadra de basket, en::;-
te equip~ do Uniáo

Soglpa - Magda, Ilsa, Cloé,
Clarice e Beatriz.
Uniáo - Diva, Diná, ·Ieda, ROl>6

e Maríeta .
GRE-NAL NÁ~ARTID'

PRINCIPAL

/

COM BRILHAN·TES 'COMPE·Tr.~,QUAÍ>RA DE 'BASKET -, S.ába.do,
.ÇõES A SABi lNÁUGUROU- SUA à "no'íte, com à,'dÍspúta do clássico

Gre-Nal (mascuUno)' ê do eneon-
t~o femInino entre Unlá~ e 80g1-
pa, a' at~itl_"~Jto~ia.. da _ Sabi

. " Inaugurou su~ modep1a" ~ bem e-
. qulpada quadra de ba.sketball m-
terna; (} nuinero7o pubH.co prcsen .
. té pôde v-ibrar lnteD~amente. Na
f~to. um~ fase d& .é~bate eniJ .

• " -.;;" .- • - I ,.

'União e So:lpa.As· 3t1etas.aguar-
dam-~ desfcC}ho."fin~l.-lte uma jo- .

-Iail~•..



_.....•.....•......•....•
quilos•...".•

5Craniro'_S.Fe.
-52quilos...•
Jt]nesco-R.A~

A"'•••••••.,".,lua.:;)0'LU·JUVUnopo::srooa
576530Ihonra.GranDuquesa,eArgentá.

riacorriamaseguir.Naprimei-
L9610nrapassagempelodisco,Memorial

...•descontouterrenoeiguoa,louaTo-

!
BlueSky,pressionac-aporAn-

gela,assumiuavanguarda,enquan-
806675/toBaturrifiosenegavaalargar.A.

prinomantinha-seemterceiro.A
386344alturados800metros,Angelaa.

vançousobresuaoponenteBlu•••
Sky,àqualjá.dominou100metro

6.°Páreoem1.600m.-Prêmios:Cr$35.000,0O,9.0i
1DONTOLEDO(1)_macho,

alaz.,5a.(DonAlbertoeMar
Afuera)doR.G.doSul.S.Três
Marias,tratoAbilioMachado,
prop.IndemburgodeLimae
Silva,criadoVinicioMarslaj,
JoqueíJosé
Ricardo,54quilos13.0006295

2Teimaguã,E.Caro
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•-1Rsos.52quilos.2.3391193
'4BemBom,J.Fag.
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5Radiola,D.Mach.

!i,2-50'quilos.••2.3372119
6Gaiato,O.Mag.,

52quilos•.'..c/Telniaguá
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52quilos•....1.,2321200
8CeiboBravo,C.
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(EstoceAngelina),doR.G.é-o53quilos••••
Sul,S.doArado,tratoErvan--
di!Lopes,prop.ecriadoBreno
Caldas,joq.MárioRossano,_50
quilos.,••,~.,••27.37012932

2Alarma-.1',Fr.
56-53quilos.,

3Aprino,-JFag._
53quilos..••••••C-Alarma
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50quüos-...•.•••7.51139117
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52qUilos;.••...•

7Ouromuito-S.Fer-
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53quilos.•.•••C-Ouromuito

2.29566~

3.781179U

Tempo.-102"3/5.
Gan.hopor6corpose3/4de
corpo.,
Dív,em1-12,00;placés11,\'0;
(5)19,00;duplaH.O13-33,00;

MovimentodopáreoCr$
993.850,00.,

43.56621~~9
t

;.....•...
CamberraeLouroGuapodíspu

taramafundoavanguardaaté
discodesentença,alturaemque
éguasedesvencilhoudoseuopo
nente,NolInheirooposto,Gaiat!
eDonToledomelhoraramdeposi

7.°Páreoem1.600m.-Prêmios:Cr$35.000,0O,9.J
I 1BARBAROJA-(5)'-macho,I54-51quilos..••27511071

cast.,3a.,(BorobudureDo-8lIarpag'ào,J.Ric.,
garina);doR.G.doSul,S.54quilos••..,••14783
SporttratoFabioR.Almei-9Aldeano.A.Garc.,
da,Iir:op_,.B~I<!uino.Benke••..

D.52~quilos•••
9LauroGuapo,A.

G.,54quilos...
10Apingorá,F.X.,

52quilos••

1.588821

70065l

1.1H83{

42':12723991
Tempo:107s115I Ganhopormeiocp,e1cp,.
Dlv.:em1-24.00;placês(1
11,00;(5)11,00;(6)17,00;du
plan.o13-19.00.

Movimento(Iopáreo:Cr$
999.580,00.

/
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SA.1H INAUGUROU SUA MODERNA QUADRA DE BASKETBALL - Co~ o desdobramento de dois clássicos, a SABl inaugurou sábado, à-noite, sua bem equipada quadra de bas-
ketball 'interna. O grande público que pre-senciou o Gre-Nal masculino e embate' feminino entre União e Sogipa teve muitas oportunidades de "ibrar intensamente •. Nas fotos a-

. . cima, movimentadas fases dos jogos realizados ' _ ~

REtO ESPETA,CULOESPORTIVO~SOCIAL
N,A,INAUGURA,ÇAODA QHAD'RADA SABI

VALQ.RES INDIVIDUAIS

SOLENIDADES ESPECIAIS
Significativa igualmente foi a

solenidade- inaugural da nova e
modern-a quadra, quando fizeram-
se ouvir o presidente da SABI e o
presidente do Tribunal de Jusfiça
Desportíva da Federação Gaucho
de Basket-ball, como representan-
te dessa entidade. Após o sensa-
cional Gre-Nal, a diretoria da SI!.-
BI-serviu em sua. sede social um
coquetel a atletas e convidados.

. -A atual dil'et~l'ia da-:sABI, à'r
-----------.. cuja testa encontra-se o despor-

t!sta .Od~mar Ferlauto, .o~ganizou Entre os integrantes do quadrp
sígníücatrva festa esportiva para, vencedor, Diva fOI a grande figura,
seus associados e desportístas de -segulda .de muito perto por Ieda.
Jpanema, que sábado passado 10- Ambas-encontram-se em magnifica
t!!-ram por completo ~s çiepend'e~- forma fisica. A primeira, desta-
elas do seu bem equipado gmasio, cando-se na armação e a outra nas
quando da mauguraçao de mais conclusões e na disputa do rebote,
um melhoramento Importante: a Ambas são eximias encestadoras,
quadra de basket-ball, Diná Rase e Marieta houveram-se
.Dois dos mais interessantes e satisfatoriamente, apenas faltam a

,(l,1sputados encontros de basket- estas- mais mobíhdade e .melhor
ba~l foral? realizados, por sinal, pontaria.
dois cla~3llCosde grande en:,e~'gadu- Entre as sogípanas, Magda, Bea-
ra: U:mao x S()glpa (femmmo) .e triz Clarice foram' as gràndes fi.
qremlo x IntelJl'lClOnal (masculí- guras. As demais tiveram altos e
no). . baixos.

BRILHANTE VITORIA
DAS' ESTRELAS UNIONISTAS
Preliminarmente, defrontaram-se

os quadros femininos' do -União e - Os dois quadros atuaram e mar-
da Bogipa. Até fi, metade do se- caram como segue:
gundo tempo, a, partida transcor- União - Díva, 19 - Diná, 6 -
reu de forma parelha e, principal. Ieda, 9 - Rose, 4 e Marieta, 3.
mente durante o primeiro half-tí- Total: 41 pontos.
me, o marcador oscilava constan- Sogipa - Magda, 8 - Clarice, 8
temente. No segundo período, o "fi. - Beatriz, 4 - Cloé, 3 - Ilsa, 1
ve" alvi-azul dos Moinhos de - Noemi,6 - Carmen e Neusa,
\tento assumiu a liderança, até aos Total: 30 pontos.' '
8.minutos de ações, com pequena A disputa foi controlada pelos
diferença e nos minutos finais a juizes Roberto Alves e Antonio
vitoria se cofisum01l...de forma mais Malafaia. -Ambos realizaram bom
'ampla. Príncípalmerlte-a.sgjda for- trabalho,
çada' de Magda, que complêtarac a
5a. falta pessoal, fez com que So-
gipa decaísse de produção .
.Assim mesmo, a vitoria do União

frente às cestínhas tetra-campeãs
metropolítanas foi .ampla 'e justa ..
No deslocamento, nas infiltrações e
na pontaria, o quinteto do União
mostrou-se em melhores condições,
fátõres que foram decisivos para a
vitoria final. Tamb'llm diversos,
contra-ataques (a Sogipa não con-
seguiu armar nenhum), fizeram
com que o União dominasse de for-
ma mais ampla nos minutos finais.
'O padrão tecnico dos dois con-:

juntos foi relativamente bom e se
náo agradou em todos os sentidos,

~foi devido ao grande espirito de lu-
ta. posto em pratica por-ambos os

, quadros e tambem dada a marca-
çãtn:errada\.das atletas em cancha .
• MARCHA DO MARCADOR
.Pàra , que se tenha uma nitida

idéia- do transcurso do movimen-
-tado e.• interessante encontre, re-
gistramos ar seguir a marcha do
mercador: '. .
;pnião:· Oxl - Ox2 - 2x2 - 3,x2

- 3x4, - 3x5 - 3x6' - 5x6 -
5x7 ~ 5x8 - 5xlO - 7xlO ...,.. 7xll,
~ '9-xll ~ 10xll - 10x13 - 12 x

_13' ~ 12x15 - 14x15. -. 15x15 -
láxi6 . .:... 16x16 - 17xl6 - tinal
do 1.0 tempo - 19x16 - 20x16 ....,.
20xt8 - 21X18 - 22x18· - 22x19
......,.22x21 - ,23x21 -= 25x21 - 25
~ 23 - 27x23 - 27x25 _ Magaq
abandona a 'quadra - 29x25 - 29
x- 27 - 31x27- - .32x27 - 34x27
- 85x27 - 35x28 - 37x28 37
~ 30 -- 39x30 -- 41x3D.

ga e o Int7ernactonal atuou .sem
Antonínho e Fernando.

QUADROS E MARCADORES
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, , "Equipe Equipe
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_. ----- I

Per.extra
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:".....---..:.'- ."" ': ..,q ...<", ..• ,,' .._._ .•.,._.~ ....-- --_ _-~~ '---' .'..•..•-... -
r-..---- -_.---'-_.-. J.._ ----- ... ...-...:. ••.• - ..----.... ..--_.- '''''''::;? ....·..·..i

é o n i c o: V. /PAI' . .-;;7 &> \
urso a oon agem: '''X)fyx ~~ J( $(rk ~ ~ 2 ])(f .:se ]((X ')OX )( X·~..
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Contagem do lQ tempo LZ~-.. ~/J.9# Contagem final df./ X tIt2· \..
Contagem do 2º t_empo,e# ~ Ld -(/NJ/h; Quadro vendedor G,M Ç//Jé/AiP
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;I.i? JOQQ: (li!y·êmio FBPA

2º .JOGO: Vencedor 12
X G N UNIÃO - l>J,t;;,
X SOGIPA

P A
As re::f'eridas disputas serão ef'etuadae na ouadr-a do Ginasio do filiado Gre-
rolo Náutico Un;ã·o, no próximo dia 23, ,quarta-feira vindou1:'o~ com inicie do'
primeiro jogo as 20 hOTas .•
Os jógooS serão dí.eputadoa com '8 duração de' 30 mtnutoe, em 2 me-ios tempoS" de
15 minutos com 2' minutos de descanso"

li_ROp,ADA 25/09/59 tT<N'IliO '"X GREMIO FBPA FEMININO lº 'turno../t}:JM4..
IN'.rERl'lAC IONAJ.J X CRGZEIHO MASCtITJ1ID 312 turno

?,f<' RODADA 28/09/59
A

X G I P A FEl\Ih"rJlfINO l~ turnoGRF5\4IO FBPA SO ~:t.-"'-.- ~iU,.~.g,~ @

.~/ mIÃo
~

X GREMIO FBPA MãSCULINO 7° turno
i- ~_.

c

.3i~,_]QJ2!I2A, 2aO/59 tnuKo )t, s O G -\'" P ~ FEMININO 72 turno-L '7\. ......••-'"f.f-'l/i<;"~ '"CRUZEIRO X GRIDiTIO ll4.SCUT.lINO 3ft tumo
~m.....lPl1i\..1;,)A 511Q/59 lJNIÃO X GREMIO FEftlA FE'MIlVINO 20 turno

lfi roe« -mTERNACION.tlL X UNIÃO MASCl1LTIiO '.9 turno. J,. ..

2! R.QP..@! 91l0;rfi . '" FJ\liININO 2íl
~ FBPA X ª Q C I P À 1u:rno

&1- l=~1\.
.i

"" .GREMIO F fi P A X INTE..'RN'ACIDNAL ~\SCULINO 3il turno
6~ ROThI.iDA J.2r?-0/59 UNIÃO X s O G I P A F'E.'Mllm-ro 29 turnO'-- Ir 1~1. CRUZEIRO X UNIÃO MASCUI.JIN(J ")'Q turno-'

t'
~ O 4it Tut<no devera ser elaborado em 14 de outubro virrdouroy

em Sessão do Departam.ento· de Baske"tball da Capi t.al., .
'~R!!ÇQ~: Todos' os jógos seTão disputados no Ginásio do G.• No União$

As pa:r;tidas epreldmin.ares., tel"ão seu inicio é,S'20 horas e a pri!!
cipal, 15 minutos apcs o termino da preli1Xd.nar"

~Jl'lp;pJ{1?lt!!J1!L~~..2
'"Fize-ram prova de possuir o Alvara de Func:Lone,men"'codo corrente'

mais as seguinteS' associaçõeS':
••• li '" t'

Gremio Atletico ~a & •• " •• '. cn~ 594/59 "'".... Bags
ft ,

Gremio ESPQ1""tivo" Marcur "H'"'' n~ :795/59 c, •••• " Santa Cruz_do Sul
As associaçõeS"~cima e!l'cuneradas, adquirem. assim, a congição legal

para participar de compe::t:içaoof'ici81 ,patrocinado por esta ]'ede:raçaoou Liga,
gozando, inclusive', de todas as regalias.,
RE'MESSA DE NUMEFi-L,1lIO
~~ •••• _1ft' ••._,.

1)... . If', l> " ti •.

Agrooecer a L~ga t'Atlet~ca Begeenee , a remessa dEl numer-ar-ao ~ no va
lOT da Cr$ 1 ••200fOO, para credito de sua Conta-Corrente« Inform.ar &'inda que-
o saldo devedor daqual.a Liga é da Cr$ 600,OO~...
PRAZO PARA PAGt\MENTO DE ATRAZADOS... - _,,_~-.v~0III e=""'!'_,,~ __

, &
"'" E f'ixExda a ds.1~ade 30 de novembr'1: pr-oxâmo i7indo~:o; para que: s~

Associaçoes e J.J.gas em atr-azo com a teaourar:La desta Fedê'raçe.ú, saldem os de
bi tos, sob pena qe, se não of'izerem, serem eli~inada? em Sessão ~.deDiretoriê
que rea~izar-,-se-a dia , de dezembro" Com r-ef'er-encâ a as aa soe í.açoee em atrazo
e que ja foram concedidos: pr-azos , antes da l"ealização da Assemblé:i.a Geral E.!
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TODOS OS JOGOS NO PA:LACIO DOS ESPORTES

·INTER~CRUI·A·BRIRA A, SERIE DECI-SIV'A- '-

DO CERTAME METROPOLITANO DE BASKET
Em- :t;euniãO'. de ontem à noite, IIDOS turnos do Metropolitano, Di-

em sua sede, a Federação Gaucha visão de Honra, e agora contando
de Basketball, juntamente' com o pontos e com a participação das
DBC, aprovou o -carnet dos uUI- quatro equipes calssificadas, lnter-

nacional, Grêmío, União e Cruzei-
1'0.- Q.,mimeiro" turno compreende-
rá roQã'C!íls?Imples, acompanhãããs
nalmmar, de ~ p-e10-~

e , enqultnto que- o
o esenvolver-se-á com ro-

dadas duplas. Ficou deliberado
ainda, a efetivação de todas as
partidas no Palácio dos Esportes,
pois o referido local, índíscutível-
mente; reune as melhores condi.
ções técnicas e no que diz respei-
to ao conforto do' publico. O clás-
sico Inter-Cruz marcará a inau-
guração do certame, a ter inicio
dia 25 do corrente. Foi a seguínte
a confecção do camet -para o pri-
melro turno:

1. a rodada .,.. dia 25 - prelí-
minar ..:... União x Grêmio - fe-
minino, jogO de fundo - Interna-
cional x Cruzeiro - masculino.

fj\ 2. a rodada - dia 28 - prelímí-
nar - Grêmio x SOl!iina, - femi-
nino, jogo de fundo - União x
Grêmío - .masculíno.. _
3.a rodada - dia 2-10 - ,pre-

"t. límínar - União x SogiW-. - ,fe-
míníno, jogo de fundo - Cruzeiro
x Grêmio - masculino.

4 ..a rodada - dia-' 5-10 - .preli-
minar - União x .Grêmio - fe-
minino, jogo de fundo' - Inter-
nacional x União - masculino.
5.a rodada - dia. 9-10 - pre-

liminar-- G~gipa:" t;e-
míníno, jog~fündo - Grêmic
x Internacional -, masculíno.

6.a l'odada.--dia 12-10 -:: pre-,
j( límínar - União x Sogipa - .fe-

míníno, jogo de fundo - Cruzei-
mínimo, jogo d-e fundo - Cruzeiro
x União ...:. masculino ..

O carnet do segundo turno será
delineado após .o térmíno do prí-
meíro, já que será Levada em con-
sideração a posição dos contendo-
res no -final do mesmo. Quo.nto
ao propalado torneio consolação
entre as equipes da Divisão de
Honra, masculinas, que não con-
I seguiram se classificar ficou para
pcsteríor Cl.-:liberação.

\/
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C~RREIO D~,.POV~Q~A~TA-FEI~A, ,23'DE SÊT~~BR~ DE é1959~
,

BASKETBALL:HOJE O INITIUM FEMININO

"

, Hoje à. noite, no "Palaeio dos Esportes" do União, nos Moinhos de
Vento, terá lugar a disputa do Torneio Inítíum de Basketbalí Femi-
nino. Competirão três equipes: Sogípa, Gremio e União.

Os jogos seguem a seguinte ordem:
1.0 jogo - Gremío vs. União; 2.0 jogo - Sogipa vs. Venc. do 1.0
Antes dos jogos haverá o já tradicional desfile das equipes dís-

putantes.

-..

TORNEIO INICIO DO CAMPEONATOFEMINlNO - Hoje, à noite,
o P/tlàcio dos Esportes do União voltará a ser palco de um grande espe-
taeulo. Após longa demora e puxados treinos que se' reallza~m desde o
.~icio do ano, apresentar-se-ãn ao', publico desportivo da Capital as
equipes que concorrerão, este ano ao titulo maxímo do Campeonato Fe-
m~nino eleBasketball. Pelas observações feitas, pl'incipa~ente, .as equj-

, pes da Sogipa e do União estão afiadissi;tnas. O Gi'emio' coiltárã. na
,analoda com uma equipe eonstítuída de elementos, novos. Ao alto, o
)J,uinteto titular da Sogipa e ao lado, Edithe, Ver~iz e Iria, três bo~
,,', v.alores do União .

_I
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10 PALACIO' DOS ESPORTES'" ~ , . .

-HOJE A "AVANT~PREMIERE"DA TEMPORADA DEBASKET
FEMININO COM-A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INITIUM

Após muita demora. terá 'início hoje, à noite, a temporada
do basketball feminino, com a efetivação do tradicional Torneio
Início. A ."avant-premiere" do Campeonato de 1959 promete a-
gradar em cheio. Não pelo número- de conc.oTr:en~~s,--quecontí- r
.nuam sendo os mesmos três do ano passado (Sogipa, União f!
-Grêmro), mas tendo em vista as condições técniçase físicas' em
que se encontram os três candidatos ao título máximo. Pràtiea-
mente, desde o início do ano as atletas da, 'Sogipa, do' União.-e
do Grêmio vêm treinando e, há ~mJ.l.ito·tempo, aguardam ansio-
sas o momento de experimentar suas possibilidades e aplicar

f
·t.udo que aprenderam durante os puxados treinos realizados du-

. rante mais de meio ano,

Con ror me determinação do' DE>-
I partamento d.e Bastcetba.ü, hoje à

noite será cumprido o seg ul n te
programa: .
1.- - nf>sfile; 2.0 - Ato ctvtco,

.••. c-om entoação· do "Hino Na-
ci ona.I e Juramento do At le-
ta : 3.0 ~ .Primeiro jôgO _
Grl!mio x União; 4.0 - JO-
go :Q'?Ci.siv.o Sogi-pa x
vencedor da. l.R partida.

Já qu e o torneio' se compõem de
apenas dois encontros. resolveu o
D.B.C. realizá-los com ·a du racão
de 30 minutos.

O programa. qUe certamente a-
trairá ~ran\le .nurner o de artccto-
na d'os. desdo1.>rar-se-tj. IlO P.,.lácio
dos -Esporte:;; •. eorn .ihício às 20 .ho-
raso As autoridades para co n tr-o-
1A do s jogos serão forrlecidas pelo
Dep8.rtamenlb ' de" Of'ictais daF.G.B.

---f

•

Também '.0 Oampeonato F'êmi-
n.1fiÔ'dêste ano contará com ape-
nas três dísputantss , Aliás, os
mesmos do ano -passado; Sogipa,
trníão e Grêmf.o. Este escasso.inú-
.:..merode ccncorrentes, entretanto"
não diminui o interêsse pelos jogos
que se avíamnam, Os três qua-
dros treinaram durante _mais de
seis mces, por ,sinal cem bastante
(regularidade, . e de m-€lmEl,nt-oen-

contram-se ar:'lãissimes e em con- I das costas. Hoje, conto com cín-
díções de prvporcíonarem bons es- '::0 valores que encestam com. a
T ctácules, ' mesma efidêm:ia'- e de qualquer
ZEQIDNHA: "DE TODOS OS angulo,
CAMPEONATOS DE QUE O U- - E 'O' sistema de conjunto?

- Não há problema. A harmo-mÃo PARTICIPA ESTE \É o nía entre. tôdas é das m-Elhores.
MAIS SEGURO" Jogam com velocidade e vão à

Anda anteontem, à noite, qttan-' cesta cem confiança,
do as "estrêlasv do Uni'ão reali- _ Há problema quanto ao ma-
saram SOb as ordens de JoSé da teríal humano? _ foi outra per-
Gama, Neves Filho (Zequinha) o gunta que fizemos.
último e decisivo apr-onto para J _ Felizmente não temos difi-
Campeonato que S2 inicia hoje, à euldades quanto a isto. oontc
noite, com o tradicional T.orn'Ei.oc.om 14 atletas, que têm partíeí-
Início, nossa reportagem teve O· pado dos treinos programados com •
portunídade de conhecer de perto máxima regularidade e entusías-:
a pujança do conjunto alví-azul, mo,
Principalmente os cíncn intcgrarr, :-. Alguma revelaçãoz
tes do team considerado titular . _ Jrla éa atlet1. que Iínícícu a I

Impressionaram vivamente, tamto prática d.o basketball no comêço
quanto IA velocidade como quanto dêste ano. .Esta atleta assimilou
à. pontaria. os ensinamentos com muita 1"a-ci.
I No fim do treino, palestri'.mosUdade e realmente promete muí-
C0m Zéqutnha e êle ncs disse .en- to, I

rtusiasmado: _ Pode fornecer o quinteto ti-oI - De todcs os Campeonatos dos tular?

I
quais o União p=rtdcipa o Femi- - Não se pode f'3.Iar em titula-
nino de Basketball é o maí segu- res, mas das 14 atletas à nossa
ro. . - dísposícã=, .destecam-se Diva, Di-
-. E a S'Ogipa - perguntamos . ná, Ieda,_ Rosa, IrIa e Ed.ithe.admirados. :
- Respeito a So'gipa, mas nã> DIVA ESTÁ NO AUGE

me assusto. Duas vezes enfrentei - Díva .zstá melhor do que nl)~

.) tzem da Av. Alb.rto Bins por ano" passado?
.ocasião da inauguração do giná- - Muite melhor. Etá j--gando,
sío de Sabi e no Torneio do Bas- ao meu ver, o "fino" do bssket-
ketball dos Jogos Abertos. Nas ball. Encesta, dribla, ínfiltra-se e
duas opcrtunidades dominamos e missa como nunca.
vencemos com obras, De lá para Também nOS~a reportagem que
cá, entretanto, o team. melhoro i presenciou grande parto .do trei-
ainda muito m-aís. Naquele b.m- no, ;-fic.oUbem imnressíonada.cccm
po o quadro jegava à base d·, um-i o estilo e a classe dó popular
atleta (Diva), que concluiu 80:;:' e.~tletado União.

1·
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ã ESTA a equipe da Sogipa, que sagrou-se campeã do Torneio Inicio. Enquanto ás sogÍpanas e unionista~

pOS3lram gentibnente para a reportagem, o treinador do Gremio, Viafo're, impediu a ação do reporter fotof
grafieo de Fôlha Esportiva, num gesto que, por não ter justificativa de especie alguma, causou pessima
impressão. Um gesto deselegante, que colide frontalmente com a tradição de cavalheirismo que o clubé

que o referido senhor, eventualmente agora representa, possue

...
~
Q
Z<

BATENDO AS MOÇAS -DO UNIÃO EM PRELIO DRAMATICO

SOGIP A SAGROU-SE CAMPEÃ. DQ
TORNEIO INICIO -DE -BASKETBALt

. li

Batendo o five do União em librou-se a luta na fase de eneer-
dramática defensiva, a representa- ramento, muito disputada, sensa-
ção feminina de basket da Sogipa cíonal mesmo.r-com Djcva e Magc4t
eonquístou ontem à noite no Pa- em primeiro ·'plano, seguidas de
Iácio dos Esportes o titul9 de cam- Margot e Ieda. O lJnião venceu

~

peã do Torneio Inicio. o tempo inicial por 15 x U. Domi-
O triunfo das sogipanas foi jus- nou -o prélio até os. cinco minutos

to, de vez que se apresentaram derradeísos, fluando a Sogipa 10-
bem na empolgante f~al, quando grou, em bela arrancada, o em-

I levaram d,e vencida a equipe dona pate. Faltando três minutos, pas-

~

'da casa por 29 x ~.,. Tecnicamen- sou à frente (1 ponto) Do marca-
te, o- jôgo foi regular, surgindo os dor, explorando o cansaço da es-
doisfives, melhor (l.a etapa) na quadra contrária. Ao término do
defesa. do que na ofensiva. Eq~- ,_~~~~ ..!....t!ifer..!l~!~f!e._~__c~stl\-~

MARCHA DA CONTAGEl\I

Sogipa -- 1 x O (Margot); 1 x 1
(Dínaj; 3 'X 1 (Rosie); 3 x 3 (Mar-
got); 5 x 3 (clarice); 5 x 5 (Diná); li
5 x 6 (Diná); 6 x 6 (Magda); 6
x 8 (Diva); 8 x 8 (Margot); 8 x ~
(Ieda); 9 x '9 (Clarice); 11 x 15
(Edith) -- final do tempo; 13 x
15 (Magda); 13 x 17 <Diva); 14
x 1'7 (Magda); 14 x 19 <Iieda); 15
x 19 (Ieda); 15 x 19 (Magda); -15

(Continua na 14.a página)

Sogipa sagrou·-se ....
(Continuação da 'U.a página)

x '21 <Edith): 16 x 21 (Magda);
16 x 23. (Divaj ; 18 x 2'- (Margot)
-- faltam sete minutos; 20 x 23
(Cloé); 22 x ·23 (Cloé); faltam 5
minutos -- 22 x 25 (Dina): 23 x
25 iCloé); 24 x 25 (Cloé); 26 x
25 (Cl~é); 3 minutos -- 28 x- 25
(Margot); ,29 x 25 (lisa); 31 se-
gundos -- 29 x g'1 (Díva);

EQUIPES E DESTAQUES
SOGIPA -- Magda (8), Margot

(9), Clari' (3)., Clo.é (8~, lIsa (1).
Total - 29.
UNIÃO -- Diva (12), Dina (6),

Ieda (:U., Rosie (2), Edith (4) --
27.
.- Margot' Magda e Cloé, especial-
mente a última, foram as grandes

~ figuras da .equipe sogipana. No
, União, se destacou Diva. Ieda não
correspondeu e .Edith lutou muito.

. ARBITRAGEM
Diri,iu o cotejo a dupla Soligo

e Roberto Alves. Falharam na si-
nalização dos três segundos. De
modo geral, foi bom 'o seu desem-
penho.

UNIÃO X GRl1:MIO

Na partida inicial· da noitada, o
União venceu o Grêmio por 36 x
23. A partida não' agradou intei-
ramente, despontando o União co-
mo o melhor na , quadra. No se-
gundo tempo as . tríoolores equili-
braram, sem contudo ameaçar a
vantagem do five unionista, cuja
melhor categoria se evidenciou. No
primeiro tempo,já vencia o União
por 20, x 12. Jogaram· e marca-
ram: UNIÃO -- Diva (6), Dina
(10), Ieda (14), Rosie-(2), Edith
(O), IIka (2) e Miriam (2) -- 36.
GRl1:MIO -- Gilda. (4). Gislene (4),
Marlene (O), Ercilia' (O),' Aurora
(4), Edith (6), Ieda (5) -- 23. Na
arbitragem, com regular trabalho,
estiveram Roberto Alves e Alcio
Faria.
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\UNIÃO' FOI O ,VICE-CA~~EÃO
i,., . _ ..

S_O;GlP.A:~V:EN:CE:U·· 'o
-T:ORNE·l0 INlCIO D-E~ .'- , -

-SOGIPA VENCEU - A Sogipa aAljudicou-se ontem ao tituló maxímo do Torpeio .Inicio de Ba&iÍ:etba.Úfe- B A S K E T '"F E -MI N I -NO
minino., Na foto,· uma fase do. prelíe ~ustentado. p.o.r.união e ~o.gipa na decisão. do titulo. 'Um "bo.uquet" - :.ti - ~ - ,-

de atletas soglpanas e uníontstas busca a posse da pelota _ - , - '
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Kaki reapareceu ...
Gota D'Ouro (J. vítorínor: 2.0
.;.:..,Lord Draksar (H. Akyioshi);
. 3.0 - Ponteira (J. Suartis) .
Corremm maís: Faquir, Brttísh
Glory, oelídea, Guia de Madrid
e Ohímarrão, Rateios: V. 37,00.
- Movimento do páreo: Cr$ ."
419.580,00 - Tempo: 91s 5110.

'7.0Páreo - 1.400 metros - 1.0-
Ioio (A. Feneira); 2.0 - Fon-
taínebleau (C.. Biní) ; 3.0 - Bo-
queirehse (J. Vitoriuo) . Cor-
reram mais: Marluza, Atíca, In-
ri 9.1Q 1 CJ.I"'Q1"...n._o.-P.A1'l..t:1..cn.cCl.-POI .~T'1L'1

para o
Pôrto Alegrense,

Rui Santos, Motorzínho marcou
coletivo para a tarde de am
no reduto atletícano. ,.

NO DURIVAL DE BRITO .
Em reunião efetuada esta noít

a diretoria do Atlético decidiu pr1
gramar o. encontro para o estád,
Duríval de Brito, pertencente l
Ferroviá1"io. E' a praça de esporf
de maior capacidade de Curitib
Face ao interesse que desperta
matchdecisivo pela Taça Bra
série sul, espera-se que o recor
de renda no Paraná seja superad

(

24 DE SETEMBRO' DE. '1959 i. .

'S06fPA VENCEU O IN'ITIUM· - .te_~ à noite, no,'.!'
. . nusto do Palâeío

dos 'E-sportes,o Torneio Inicio do Campeonato Feminino de Basketball,'
o q'fal t~ve como vencedora a equip,e da. Soglpa. Preliminarmente co-
tl'jarl\omos quadros do União e do, Grêmlo, triunfando o primeiro pela
contagem de 36 a 23; No encontro !1etundo, entre os quintet"s da So-
gi1>4e do União, vencedor dq Pri~' e: jôgo, a. representação sogipana
levou a melhor .pclo escore de 29 27~ Com este resultado, a Sogipa
sagrou-se' campeã do tornéio. Na to, um lance do encontro de fupt1o.
Dina" do União e Claric-; e Cloê,!ambas. da. S?gipa, 'disputa,m a posse

da bola, Na f!XItectati1'a,IIsaid.a Soglpa, Dlva e Ieda, do União
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INICIANDO A SERIE DECISIVA DO METROPOLITANO DE BASKET
. .

Vitoria Rubra naPrerrr
nai de um prêlío, de regular ~diee •
técnico e que agradou pela movi~.
mentação, as estrelas do União a-

_____ .bateram as moças gremlstas por l3
a 2'5, depois de serem sobrepujadas
no marcalIor na fase inicial por 22
a 19. Como o próprio .escore revela,
caracterizou-se o embate. por lIuas
fases distintas. Acóes parelhas e
desempenho até certo ponto surpre-
endente das trtcolores foi a nota ,
scJiente nos pr'meíros 20 minutos.
Manobrou a equipe do Otímpleo I
com mais acêrto. ante a Indecisâo
.das moças locatárias, fazendo jÚ5
à supremacia da contagem neste
tempo. Na etaya final,- encontran-
do seu melhor jogo, já que preva-
teceu nitidamer..te na armacãu das
jogadas e melhorando grandemente
em positividade ofensiva. o elenco
do' Unlão- envolveu a representação
conteârta, para chegar a um triunfo
tranquilo e dos mais lógicos. A
uníonísta Dlva, foi a figura Imnar
00 .match, co::n uma. atuação ele
grande· categoria. Estevé soberba
em todos sentidos, a eficiente ces-

rtinha do União, tendo Ieda, ig:ual-
..,'!úente boa atuaeão , De narte do
jGrêmio. Gilca, Edith e Gislene. fo-
.ram os valores mais de=tacados.
Foi a seguinte a marcha dá conta-
",em: União - lxO. 2xO. 4x0, 4xl,
4x3. 6x3, 8x3 8x5. 10x5. 10x7. 10x9,
- tempo do União - llx9 13x9, -
temno do Grêmio - 13xl&, 15xl0,
15x12, 15x13. 15x15. Hx17. 15x19,
15x20 - temno do Grf'm;o - 7.01n,,-
-ubstltut Gislene - 17x20, 19x20,
19x22. final do nrimeiro temno -
21x22. EIsa subsfitul Ro~e - 21x23,
23x23, 25x23. 27x23. 29x23. - Tem.

I "O do Gremio - Ercilia substítuí
Zolma - 3lx23 - Gislena substitui

I
Edith - 32x23, 33x23. 35x23. - IrIa
substitUi EIsa - 37x23, Edith subs-
titui Aurora - 38x23. - Aurora
substitui Ercilia - 39x23, 39x25
(faltam 3 minutos) 40x25, 41x25.
43x25, final do encontro. Atuaram
e marcaram para ambas equipes. as
seguintes cestinhas: União - Diva
(23). Inã. (5), Ieda (11). Rose (O),
Edite (4) e IrIa (O) e EIsa (O). -
Gremio: Edith (9). Vera (4), Au-
rora (3). Gislene (1), Zolna (O) e
Ercili.a. (O) •. Com desempenhos ape-
nas rr,/ "ares, estiveram na arbí- ,
tragem Roberto Alvelt e Claudio
Franzen.

ESTRELAS DO UNIÃO BATERAM AS DO
GllEMIO -NA PR]~IMIlfAR

UNIÃO VENCEU O GREMIO NA
ABERTURA DO CERTAME

FEMININO

Preliminarmente, em cotejo ínau-
gural do certame da categoria, de-
frontaram-se as representações fe~
::'lininas do União e.Grêmio. No fi-

J

IMPORTANTE RODADA 2.a-
FEIRA - Dois sensacionais en-
contros de basketbalI, um valido
pelo Campeonato Feminino e outro
pela Df v ísã.o de Honra, estão mar-
cados para a próxima segunda-fei-
ra. Grêmio &- Sogipa defrontar-
se-ão pelo certame feminino e U-
nião e Grêmio pelo masculino.

Tanto as equipes masculinas co-
mo as femininas têm-se preparado
COm o máximo cuidado para ê ss es
jogos, que vêm sendo encarados co-
mo importantissimo~.

As autoridades já foram escala-
das na quarta-feira, por ocasião
da reunião do DBC .E>são as se-
g u in t es :

Grêmio x Sogipa. (feminino)
Roberto Al,ves (árbitro), Claudio
Franzen (fiscal).

U,:ião x Grêmio (masculino)
Ma:-1TIo . Schuler (árbitro), Ieda
Neí s (fiscal); mesá.r lo s- Emitia
Barcelos (delegado ., apontador)'1
JorgE> Ussan (cronometrista).

Como local dos senaacto nata em-
ba.tes ser vi râ o Ginásio do União.
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Pôfto Alegre, 28 de Setembro de 1959

o encontro preliminar, entre 'OS
quadros femi,ninos da Sogipa e do
Grêmio, válido pela segunda roda-
da. do primeiro turno do certame
das "estrêlas", também está seu-o
do aguardado com illl'J.l~ ~e_c-
tativa. O conjunto do Estádio
Olímpico, mesmo denotado pelo
União no primeiro compromísso
do campeonato, apresentou-se ga-
lhardamente e, certamente, está
em condições de impor resistência
ao poderoso' quadro da Sogipa.

ATRAENTE PRELIMINAR

.,
, I

't'

, ,
LOCAL - HORÁRIO E

AUTORIDADES

A atraente programação mais
uma vez terá como palco o Palá-
cio dos Esportes do União, à Rua.
Quintino Bocaiuva, estando o jô-
go preliminar marcado para as
20 horas.

As autoridades escaladas para
controlar os embates são as se-
guintes:

Grêmio x Sogipa ,(feminino) -
Roberto Alves (árbitro~; Cláudio
Franzen (fiscal).

União rX Grêmio (masculínojv.-;
Marino Schuler (árbitro) Iedo
Neis (fiscal). '

Mesários: Emílio Barcelos (de-
legado e apontador), Jorge Ussan
(cronometrísta) •

REVELAÇAO DA SOGIPA -- Cla-
rice, a mais jovem atleta do een-
Junto titular da. 'Sogipa, vem sur-
gindo como revelação nos jogos de
basketball. ;Hoje à noite deverá. ~-
tar present'e 'J!ara. dei'~nd!r as eo-
'res da veterana :agreml~aO da AI·

AlbeTtoBins, frente ao quadro '
. ,_ tricolo.1'" '

TÊiRÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 1959

'~ ==---------------------
,CORREtO DO POVO

Result~dos de basket;
ontem '

Ontem à noite. no "Pa.lacio' dos
Esportes" do União, foi disputada
a segunda rodada dos certames ci-
tadinos de basketball, masculíno e
{eminino. No cotejo inaugural' da
jornada, pelo torneio feminino, de-
.frontaram-se os conjuntos da- 80-
gipa e do Gremio. A vitoria pen-:
deu ao team 8ogipa, por 47x20.' A
ssgutr jogaram os conjuntos mas-
culinos do Gremio e do União.
Venceu o quinteto representativo
dO Gremio por 70x59.
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SOGIPA BATEU O TRICOLOR NO CERTAME FEMININO

r-
..

CERTAMIj: FEMININO: ABSOLUT,\ 'A SOGIPA FRENTE AO GREMIO _ Sem dificuidade, a. represen_
taC)ã~ feminina da S9gipa, sobrepujou a de igual :categoria do Gremío, no match inaugural.da noitada de
~ntem,.Jlo.Palacio dos/Esportes. Na ·cena 'acima, apaeecem. Martha e Margot, da SOgipa, e Gilca e Edithe

.. .,.;,.do .Grll.~io, .for~ando pi;r~lYl~. ~m lut" pela pelo ta. A sogipana Oloé aguarda a- decisão, da jogada .•

CERTAME FEML'lJINO: VITORIA
DA SOGIPA

29 .:...SETEMBRO ·J959
No jogo preliminar, pelo certa-

me feminino, a representação da
Sogip.a, impôs-se com categoria, ao
conjunto do Grêmio ROr 47 a 20,
após vencer na primeira etapa por
26 Q 10. Vitória liquida das mo-
ças sogípanas que não tomaram
conhecimento das a-dversários, . e
coman aram a contenda ao seu'
bel prazer. Margot, com grande a-
tuação, foi e. melhor. figura da
quadra, -seguída de perto por Mar-
ta e Cloé. Jogaram e marcaram as
seguintes "c.estlnhas~': .
SOGIPA - Martha (15) _ Mar-

got (13) -Clarice (7) - Cloé (11)
Ilsa (1).

GREMIO - Giloo (O) - Aurora
(3) - Gislene (2) - Leda (6) :.... .
Zolma. (2) e Edith (7). .
Roberto AIves e Claudio Fran;

ze, .com .altos. e b:hixos, estiveram
lrJIJ. con:t.r2.!e.:,q",!,<lmbaPe. ,.;,,~'.l>:.•

·FÔLHA ESPORTIVA -

QUARTA-FEIRA,

.30 DE SETEMBRO DE 1959
BASKETBALL: CLASSI~O A' VIS' A

Sexta-feira à noite, terão PToSseguimentQ os' certames cítadínos e
basketbail masculino e remíníno. disputando-se dois grandes clássicas de
bola-ao-césto pôrto-alegr ense , No cotejo inaugural da noitada; pejo tor-
neio feminino, jogarão os conjuntos da Sogrpa e do União. A seguir, pelo
certame masculino, pre1iarão Cruzeiro e Grêmio. Hoje à noite, na reu-
zuão do DBC da Federação Gaucha de Basketbal l, serão escolhidas as
autoridl3.des para os Jogos em referência.
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CAMPEONATO DE BASKETBALL "PEGA FOGO".
, .,

RODADA -DUPLA EXCEPCIONAL HOJE: UNIAO X SOGIPA (FEMININO
.E CRUZEIRO X GREMIO' (MASCULINO) NO PALACIO DOS "ESPORTE

o Palácio dos Esportes dó .Grêmio
Náutico União, hoje à noite, mais UIDa
vez deverá apanhar um publico numero-
so, como, por sinal, tem sucedido em
quase tôdas as rodadas do atual Oampeo-
nato de Basketball. Hoje, entretanto,
ainda há um motivo mais forte para a

presença de uma grande assistência: 'é
que,além do clássico Gre-Oruz, pelo Oam-
peonato da Divisão de Honra, teremos' o
clássico entre Sogipa e União, pelo Cam-
peonato Feminino. Essas as atrações' da
roda dá desta noite, promovida pela Fe...
der-ação Gaucha de Basketball.

DUPLA GRE-CRUZ SABE DE
SUAS RESPONSABILIDADES

que a maioria dos jogadores trí-
colores e estrelados adquiriram a
forma ideal para disputas desta
envergadura. '
Analisando-se os dois categorí-

zados conjuntos, ressalta a cir-
cunstância de empregarem siste-
mas de jõgo bem dlferentesr O
Grêmio uma t,ática sistemática e
rígida; o Cruzeiro, um corta-luz
apreciável, explorando bem o "pi-
vot" e os contra-ataques. Não se
pode afirmar, no entanto, que ha-
ja um favorito. Diante das últi-
mas apresentações dos dois qua-
dros, uma conclusão é inevitável:
será um prélio parelho, do prin-
cípio ao fim, e vencerá aquêle que
souber guardar energias para os
momentos decisivos. Além disto, a
orientação técnica será de vital
Importâncla, .

fÕLHA ESPORlIVA

nato e, não há dúvida, ambos ad-
quiriram uma forma física e téc-
nica apreciável. Em jôgo amisto-
so, disputado por ocasião da inau-
guração ao Ginásio dª, Sabi, ven~
ceu o ;União com boa contagem de
pontos. Aquêle revés, entretanto,
foi uma lição para a Sogipa. E li
,respo<staàquela derrota as "estrê-
Ias" alví-negras deram há poucos
dias, por ocasião do Torneio Ini-
cio. Venceram o União e deixa-
ram claro que se encontram em
forma para conquistar mais' .m
título. O União, contudo, está con- r

fiante. Segundo declarações de -
seu próprio técnico, o Campeona-
to Feminino é aquele no qual le-
va maiores possibilidades de êxi-
to. .
Eis porque também êste emba-

te prelimiriar está despertando e-
norme íriterêsse entre os aricíona-
dos de basketball e promete um
desdobramento movimentado e,
quiçá, sensacional.

. Grêmio e Cruzeiro, os dois tra-;
-dícíonaís adversários também no
setor de basketball, não desconhe-
cem que o embate é de suma rm-
.portâncla. O Grêmio já marcou "2
pontos e o Cruzeiro apenas i, mas
ambos almejam ainda" o título
máximo' e têm, realmente, condi-
ções para tanto. Treinaram com
afinco e muita seriedade .nas úl-
timas semanas e quer nos parecer

PRELIMINAR DE GALA:
SOGIPA x UNIÃO (FEMININO)

lN'ãomenos' atraente será o pré-
lio preliminar, em que se def'ron-
tarão os quadros femininos do U-
nião e da Sogipa, encerrando o,
primeiro turno do campeonato da
categoria. Já em notas anterio-
res tivemos oportunidade de fri-
sar .que ambos se preparam con-
venientemente para êste campeo-

HORARIOE. AUTORIDADES

O primeiro jôgo tem seu ini-
cio marcado para as 20 horas, com
15 minutos de tolerância. O Gre-
Cruz será arbitrado por Nelson
Cohen e Iedo Nois. Como mesá-
mos 'funcionarão Valten- Obst e
Emilo Barcelos.
A escalação dos juizes para o jô-

go preliminar não nos foi forne-
cida ,

, .

30 -SETEMBRO -1959"
"ESTREJu\$" DO UNIÃO BRl},HA-

RA.IU EIU RIO GRANDE

mar uscul os triunfos co-

I iheu o quadro feminino de b-asket-
ba!l do G. N. União, em sua ex-
cursão a Rio' Grande, abatendo
sábado, à noite, -o conjunto "do
Regatas pelo alto escore de 53 <I.
21 e no dia imediato marcando
contra o mesmo adversário o qui-
lométrico escor-e de 6il a 15. Se-
gun.d·o consta,' foi ê s t e o esco re
m a í s alto desde a introdução ilo
basketbaIl feminino no Rio" Gran-
ne do Sul. Nos dois .Jogos as "e8"
t r el a s " do União conseguiram de-
senvolver um jôgo convincent&,
que se refletiu fielmente no mar-
ca do r.

CA~JPEON,\'rO FEltUNINO El'l
, NUl'lEROS

No Campeonato Feminino a po-'
s!ção das três eq u í p es "di,sputantes"
é a seguinte:

Vit. Der. Pts.
So g-lp a •• " •• ,I O 2
União •• .. •• 1 9 2
Grp.mio .. .. .. O 2 2

A colocação das' m el'" ores ces ...
t í n ha s até ov pr-es en t s sã o :

Dí va .. •• •• •• 23 pontos
Edith ..•••••• 16 "
Magda .••••••• ·15
Margot •• •• •• • 13
Ied'a 11
Cloé .....• 11

ARMA PODEROSA DA SOGIPA
- Margot está jogando o "fino"
do basketball. N1 disputa do rebo-
te é autoridade e mesmo nos lan-
ces de meia distancia tem melho-
rado muito. Na foto, Margot em
ação durante o prelio .eom o Gremio
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SOGIPA BATEU O UNIÃO NA PRELIMINAR PELO CERTAME FEMININO

'GREMIO BATEU FACILMENTE O CRUZEIRO ONTEM A NOITE:' 89 X 73

•••

.,
6 ~ ouruBRo - 19591

FE1UINIXO: Ff\.CIJ, 1.'RIl'NI.'O
DO UNIÃO

Ne, p(eliminar, pelÕ certame fe-
minino, a repr-esen taçã o do Un iã.o,

I em jôgo inaugural do r et ur no, co-
lheu fádl triunfo, ao abater o
Gr,ê,~io por 39 a 21, depois de v en-
~ fase íntctat por 24 a 8. Pa-
ra dar-mos uma id ê ia de como foi
fácil a vitória das moças unionis ...
tas, basta dizermos que no 2,0 tem-
po atuou todo o quadro reserva.
Jogaram e co ns í gnar arn para as
duas equbpes 'às seguintes ces tb,
nhas: União - Diva (13), Ieda
(8), Rase (2), Dí nah (6), Idithe
(4), IrIa (2), Miriam (O), EIsa
(O) e Lilia (2). Grêmio - Gilca
(4), Gislena. (10), Edith (7), Au-
ra•.a (O) e Zebna (O). Com boa
ar.bí tra g-em, dirigiram o encon tr o
Alcto Faria e Claudio Franzem,

'1'"

SOGIPA, VENCEU FACILMENTE - A Sogipa, no prelio preliminar,
obteve vitoria. categorlca sobre o União. Na. foto, a sog-ipa.na' Clarice

dísputavcom Rose e Ieda

\Tilson, Edíson (8), Paulo (2).
Na arbitragem estiveram Nel-

son C0hen e Ieda Neíss, com boas
atuações.

SOGIPA VENCEU COM CATF!-
GORIA NA PRELIMINAR

No confronto preliminar o qua-
dro da Sogipa, mostrando supe-
rior categoria, bateu o União 'por
52x30, classificando-se, desta for-

·;>1 ma, como campeão do primeiro
turno do certame feminino, O
quadro alví-negro já no primeiro
half-time vencia por 31x18.
. Os quadros - SOGIPA - Maç-
da (17), lIsa (15), Margot (9),
'Claríce (7), Cloé (6). UNIAO -
.Díva (9) Rase 52), Ieda (12), Di-
na (4), Rase (3). Claudio Fran-

í zen e Marino Schuller foram os

"

árbitros rubricando o -prímeíro a-
, tuação apenas 'regular e o segun-
,.do um desempenho bom.

A noitada, de ontem no Pala-
cio dos Esportes foi presenciada
por grande público que deixou, nas
bilheterias 6 mil cruzeiros aproxí-
madamente.

··
,....

~ ,·v
",

"·«· -\.
"·~···.,·;~

,.
•·
··•..
«
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SOGIPA E ',U,NIAODECIDIRAO 2.a·FEIRA O
_. _... - -

CAMPEONATO FEMININO DE BASKETBAlL
Para decidir o terceiro posto da

tabela de classificação do Oampeó-
nato, Metropolitano de Basketball,
defrontar-se-ão segunda-feira, na,
última rodada do 3:0 turno, op
quadros representativos do Cru-
zeíro 'e dó União. Já que falta ser
disputado .maís um turno, entre os
quatro finalistas, União e "Cruzei-
ro, que foram derrotados pele. du-
pla Gre-Nat, ainda aspiram ao
título e, -por êste motivo, o en-
contro com que será, encerrado o
prímeíro dos dois turnos decisivos
está despertando grande interêsse.
As fôrças são parelhas e os con- Ainda mais importante do que
juntos devidamente preparados a partida pelo certame masculino
para proporcionar mais um atra- é a que sustentarão, preliminar-
ente espetáculo. mente, os conjuntos do União e--------~------~~~~----~

Ambos os quadros estarão des-
faloados de alguns bons valores,
que ontem seguiram para Monte-
vidéu, onde pa r t i c i p a t .ã o de
um T.orneio Internacional, inte-
grando a equipe do COlégio do
ROsário. Roberto e Garrafão, do
G. N. União, e Alvaro e ScarpÍl~1i,
do oruzetro, são os valores que es-
tarão ausentes no encontro da
próxima segunda-feira.

DECISÃQ DO CAMPEONATO
, FEMININO

9 - OUTUBRO- 1959

./
Magda domina qualquer situação, mesmo com cinco bolas, .. Hoje,
enfrentará o quadro do GreJilio, em jo,o prelimina.r do Gre-Nal de}.

-Adultos

ATRAENTE PRELUHNAR
dupla Marino Sehnler e, Rol.erto
Atves, COlno Jues{lrios fUU(Oi01l81"ão
EmUio Barcelos •• Jorge U••snn,

Completando a rodada de gala
do certame de bnsket metrol.oll-
rano, IlefrontRr-se.-ão pelo Cam-
peonato .Feminino os quadros da.
Soglpa . e do Grêl.uio. Embora o
te:ln-=. al,'i-negro uI.)."f!Sente mefhe.•
res cOJldi~ões técnl~as, é de acre-
ditar ",'enha o Grêmio n opor te-
naz resistência, proporclonan,,"o,

~ desta forntn, um encontro ntraente
~ mO'lTinlentndo.. .to. '

1.:ste jôgo·· será: arbftradó'; ltilla .

ESPERA-SE RENDA RECORDE

Diante do fnvulgar tnterêsse qU,e
se 1:az st"nt-ir eu. tô,la chlade, (11-
rt'gentes tIa F. G. D. e e-.lcJnt'"utos
ligados RO ba sketbalI ncre,lit,mt
que .o ginásio 110 União. à r1la
Q,llintino Bocaiu,~a, ficará lotado,
proporcionando a ]nnio~ renda eJn
jogos pelos cUlnpeonatos locais.

da Sogipe. pela decisão do Cam-
peonato Femin'l.1o. Caso consiga
vencer, a Sogipa terá assegurado
o título máximo. "Em caso de vi-
tória do União, outros jogos deve-
rão ser programados. As fôrças
dos dois eontendores são parelhas
e por. isto o clássico das. "estrê-
las" locais se antecipa .sensacío-
naI.

AUTORI.DADES

Para controlar êstes dois jogos,
o D.B.,C., em sua última, reunião,
escalou-os seguintes oficiais:
Sogipa x União (Feminino) -

Nelson Cohen (árbitro), Marino
SchuIler (fisca,l)._ ,
Uniã.o x-Oruzelro (masculíno) -

Marino Schuller (árbitro) e Ro-
berto Alves (fiscal) . Mesáríos:
Jorge trssaa e Emilto Barcelos.

ARRECADAÇÃO RECORDE·

Corno era pr evtsto. a l'jõnda fO'i

I
r eco rd e em jogO's ·O'ficia.is aqui em
Pôr-to Alegre, somando a lmp?r-
tância de Cr$ 40.000,00. Tal fO'l o

, ~ránde: interesse do p'ÚbliM, que
já às 1930 hor-as, grandes filas h a-
viam-se' fO'rmadO' diante das bilhe-

I terias do Palácio dos EspO'rtes e já
'às 2100 ho,ras·, a F.G.B. viu-se
O'brigado 'a suspender a ven~a ~e
Ing r'essos, já que O' amnlo G-máS1Ó
ell-tava cornptetament.e totado, o
que v em .con st lt utrvse rato In êd í to
na história do basketball ga úch o ,

SOGIRA VENCEU NA
PRELIMINAR,1

I
Na pr al lml.na.r . da noitada de

ontem no PaláciO' 'dO's Es'pO'rtes,
defrO'ntaram-se as relp'resentações
da SO'gLpa e do GrêmiO', pelo cer-
trune f errrín in o da categO'ria, t err-
do a vitória ao fina1 p e r t en c ido a
equrue alvi-negra, que an otou !1
po n t o s eo n tr a -34 -da r epr es en ta.cão
tricolor. A Sogi'pa, no ~pTimetro
tempo, domí nou ammla.men te as
ações. e.xí-bin dc s,!as defensDras 1}m
jôgD mais pr odut lvo, que r ef let.iu-
se no marcaõ or que ao fi'nal do
pr-lrne ír o half-time acus-ava 23 })~-
ra, as sog.ípama.s contra 1l! das ~tTl-
color es , NO' seg u ndo tempO', to da-
via o GrêmiO' mefhor ou murto de
prdduçãD· e ainda que não cc nse-
guisse dorn í na r têcnicamente-O' a.d-
ver sá.r!o fez CO'm que a peleja ga-
nhasse em movimenta .8· sensacto-
na lísmo , O pla.car de final aCUSDu
H para a SDgitpa co n.tr'a 34-dO' Grê-
mio, eacor e que fDi jU8tO e que
veí o premiar o melhor tra.batho
das pupilas de GeorsO'n Ruh e ,

JO'garam e marcaram nesta pe-
leja: SlIgipa - Magda (15), Ilsa
(5) MargDt (11), Clarice (6), Cloé
(4)'. Grêmio - Gllca (6), Leda (7),
ZO'lma (6), Edlth (9), Aurora, GIS-
lene e Ercnia..., ,{ < -: "04 • '1

NIl- ar.):>gr;i,g~liIl esttv,erlj.Jll Mar:il1O
s;éJ'wlle~ .. ,1\,'Pã'u'd}.ô '~,in.z.én,; cojri
'boáS atu'a'Ções.'· .,) ",. ''\; , •
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~OJE,NO DIA DO BASKETBALL SUL-AMERICANO:

Segipaxllaião Pela Decisão do Feminino
No jogo de fundo, Cruzeiro e União lularão pelo

3.° poslo
Transcorre, hoje, o Dia do Bas-

ketball, data que .é comemorada em
.tôda a América do Sul por entida-
des especializadas .e associações que
:;e dedicam à prática de um dos
mais evoluídos esportes do mundo.
A Federação Gaúcha de Basket-

ball, díante de-vasto calendário que
tem a cumprir, não programou um
torneio especial. Assim mesmo, não
podia festejar melhor tão sígnrü-
cativo dia, do que com os dois ím-
portantes encontros a se realiza-
rem hoje, à noite, no Palacío dos

, Esportes.

SOGIPA - Magda, Margot, pza,
Cloé e Olarlce.

•UNIÃO - Ieda, Díva, Rase, Dl-
(lá e Idithe ..

CRUZEIRO E UNIÃO EM
LUTA PELO 3.0 POSTO

laca-se com contra-ataques e lan-
res de meia distância.

EQUIPES PROVAVEIS

Os dois quadros deverão atual'
com as seguintes constituições ini-
ciais:

SOGIPA E UNIÃO EM LU-
TA PELO CAMPEONATO

FEMININO No encontro de fundo, válido pe-.
Ja última rodada do primeiro tur-
\';'0 masculino de finalistas, de-
fronw-se-ão os quadros do Cru-
zeiro e «o União, lutando pelo ter-
ceiro posto da. tabela de classifica-
ção. Também êste embate se an-
tecipa' censacíonal, dadas as boas
condições em que se encontram os
contendores. Além disto, cabe a-
centuar que nem o Cruzeiro e
r.em o União ainda perderam de
todo' as esperanças da conquista do
título do certame. Falta ser des-
.dobrado mais o último turno e,
por esta ocasião, ambos acreditam
que consigam abater a dupla Ore-
Na!. Eis, em resumo, porque o pré-
lio en1re os dois quintetos preme-
te um transcurso movimentado e
sensacional.

,

No jogo preliminar. por sinal, o
de maior ímportãncía, estarão se
defrontando os quadros femininos
da -Sogipa e do União, no último
turno do Campeonato Feminino. A
Sogipa conseguiu vencer o prélío
do primeiro turno, tendo, naquela.
oportunidade, apresentado um sis-
tema altamente convincente. O U-
nião, por seu turno, naquela vez,
não conseguiu encontrar seu me-
íhor jogo, De lá para cá, todavia,
DS dois quadros prosseguiram rea-
lizando treinos regulares e, em
eonsequêncía disto, encontram-se
em forma primorosa, capazes mes-
mo de apresentarem um jogo que
faça' vibrar a grande torcida .que
por certo comparecerá ao Ginasio
do União. .
O sistema de Jcso dos dois con- S1lp s.9 ~ s.... 's~·Z

tenderes é diferente. A Sogipa pro- )INO:LNV O:LNVS vau
cura explorar '0 máximo o rebote -
nfensívo, onde Margot leva nítida "llqU1lW3(V ;) 1láu1l.l.i ~U SO!.:I
vantagem sôbre as demais. O U- ~1.:I.m.l:(() 3p (1lUOP1lU.l3lUI OSS3.1:.:I
níão, além de levar a efeito cons- !AÚ'll s1ins nO!oJU!3J 3nb tlo!unwoa
tantes contra-ataques, lançando em
profundidade a veloz Ieda Soares,. J"~r"a';l('~lli,. i" .a'''"a. ~i·i.~-nd .:J. 39110r -li a

,
'f.,,'.:
••
"
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SOGIPANAS E UNIONISTASDISPOSTAS A ENGAJARSENSACIONAL PORFIA
. . '- l

Clíma de Confiança Entre as Disputantes
do Classico do 8asketball Feminino, Hoje

DIVA: "Se conseguíssemos acer-
tar o que fazemos,.nos treinos ..•
Diva Santiago é capit.íLde. equi-

pe dos Moinhos de Vento. Muitos
entendidos a apontam como a mais
completa atleta de basketball da,
OapitaL Realmente, está jogando
muito bem. Três vezes venceu nos
torneios de basketbaü dos Jogos A-
bertos. E' více-campeã metropolí-
,tana de 55 e 56. Ao todo, venceu a
Sogipa 6 vezes..Ele, respondeu nos-
sas perguntas como segue:
1 - A esperança é a última que

morre. Tudo depende de conseguir-
mos acertar o jogo que estamos a-
costumadas a pôr em prática nos
treinos.
, 2 - Bem difícil. As atletas da So-,
gipa encestam muito.
3 - A Sogipa disputa com facili-

dade os dois rebotes e suas atletas
que há anos atuam lado a lado, en-
tendem-se muito bem.
4 - Magda.
5 - Vou fazer o máximo possí-.

veloFaz poucos d.as consegui fazerl' -----------------,
23 pontos. Se conseguir repetir a-
quela atuação ...
6 - Entre 40 e 50.

Sexta-feira passada, o enorme
público que l,ptou por completo o
gínásio do União, vibrou de prin-
cípio ao fim com o mais espetacu-
lar Gre-Nal da história do basket-
ball gaúcho. Para hoje, "à noite, ou-
tro encontro, que vem despertando

I enorme Interêsse e que vai mexer
com os nervos de muita gente, sus-
tentarão os quadros da Sogipa e
do União, pela decisão do .oampeo,
nato Feminino de BasketbaU. A
Sogipa conseguiu vencer seu tra-
dicionai adversário' por ocasião do
prímeíro turno e hoje, à noite, ten-
-tará reedítar aquela convincente a·
tuaçâo, garantíndo com isto o pen-
tacampeonato para suas cores. Do
outro lado, entretanto, está o U-
nião, que há anos está perseguin-
do o título e, com uma equipe bem
estruturada neste ano, acredita ser
muito possível concretízar a aspíra;
ção nesta temporada.
Esta é a situação e o ínterêsse

entre os símpatízantes das duas
prestigiosas agremíações é deveras
extraordinário. Ta.mbém pudemo
AI! atletas dos dois conjuntos se
mostram confiantes e isto pode-se
observar muito bem pela enquete
queu vai publícada e que resolve-
mos fazer diante da importância do
grande clássico feminino.

respondler nossa breve enquete foi
Margtlt Ritter da oeste, que nos
anos passados, com justiça, foi a-
pontada como a mais perfeita atle-
ta gaúcha do volleybalJ e que, atu-
almente, pode ser apontada entre
as três melhores do setor do bas-
ketball, No rebote, não tem igual'
e mesmo nos lances de meia dis-
tância, está se constituindo uma,
grata surpresa. Margot é tetra-
campeã de basketbalJ feminino e,
conforme seus cálculos, já venceu
ao União 7 vezes. As suas respostas
à nossa enquete foram as seguintes:
1 - Estou bastante esperançosa,

Estamos bem preparaCÍàs e caso
conseguirmos acertar nosso jogo,
devemos vencer bem.

2 - Será uma partida. muito dis-
putada, pois o União tem um bom
contra-ataque e diversas atletas
têm boa pontaria.
-3 - Muito bom.. O quinteto que

tem atuado ultimamente apresen-
tou bom sistema de conjunto.
4 - Cito duas: Iede. e Diva.
5 - Baseado nas outras pertidas,

aproximadamente, 10. ,
6 - Não tenho. Acredito que a

contagem ficará entre 40 a 50'-pon-
tos.

AS PERGUNTAS DA ENQUE'l'»-

As seguinte! perguntas dirigimos
às mais destacadas atletas- dos dois
conjuntos: 1.30 - Espera vencer?
Baseada em que? 2.a - Considera
difícil o prélio? Por que? 3.a -
Considera bom o sistema .de jogo do
adversário? 4.a - Qual e. atleta que
maís se destaca no team adversá-
rio? 5.a - Quantos pontos espera
fazer? 6.a - Palpite do escore fi-
nal?
MARGOT: "Se acertarmos, de-

vemos vencer bem».
A primeira atleta. convidada, a

MAGDA: "Estamos melhor do
que nos anos anteriores".

Magda 1Uvefoi apontada como a
mais perfeita atleta de basketball
da, temporada. passada. Já integrou
a seleção gaúcha em duas ocasiões,
é tetra campeã metropolitana e
conseguiu vencer o União, aproxí-
madamente, 7 vezes; Como se pode
observar, trata-se de atleta alta-
mente credencíada para responder
nossa pequena enquete, Eis suas
respostas:
1 .- Sempre se espera vencer.

Prínoípalmente desta feita, já que
estamos melhor do que nos anos
ameriores. .
~ - Sim. O União tem boa téc-
nica de conjunto.
3 - Como já disse, o quinteto

treinado por Zequinha tem bom
conjunto e, além disto, tôdas as
atletas do União 'Costumam d-ispu-
tar com muito entusiasmo.
4 - Tôdas as -tletas adversárias

são boas.
5 - Só no fim do jogo que vou

ver. Pelo .menos fa.rei o possível.
6 - Será um escore.de contagem

média. "

ROSE: "Tenho muita -conffança
em tôdas as companheiras".

Clarice, a mais jovem atleta do "fi-
ve." feminino da Sôgipa. _Acredita
firmemente na vitória de suas
. cõres '

A outra. atleta do União que
convidada. para se pronunciar

(Continua na 28.&página)

"ESTR:f:LAS" DO UNIÃO ESPERANÇOSAS PARA.O ENCONTRODE HOJE COMA SOGIPA - Em eu-
quete que vai publicada nesta página; atletas do' Uniã~ e da- Sogipa se pronunciam a respeito do encontro
decisivo que sustentarão hoje, à noíté, as representações destas duas' agremiações esportivas. Nas fotos

ao alto,' Díva; Idithe e Rose do União. Tôdas, indistintamente, acreditam na vitória final -

/

,Magda Rive,. costumeiramente. é
capitã da equipe de basketbalt. da
Sogipa. Também ela pronunciou-

se esperançosa .
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CLIMA DE,' CONFIANÇA
(Continuação da 31.- pâ~.,

Rose Mari Aidukaitis (é descenden-
te de pe.i lituano). Rose revelou-se

, na prática de basketball prineí-:
palmente nos JogOSAbertos Flemi-
nínos e, além de três títulos con-
quístados naqueles jogOS, é více-
campeã oficial de 1955 e 1956. As
respostas de Rose, que muito S6
destaca pelo espírito de luta é
constantes deslocamentos, foram as
que seguem:" '

- Fazendo força., devemos ven-
cer e tenho muita confiança em
rodas as companheiras, neste sen~
tido. '

2 - Muito, .. A SogiJ.Xl.está jo-
gando magnífícamente,
3 - No bom sistema. da. Sogipa,

destaca-se a facíltdade com que
Uargot e Magda vencem nos rebo-
tesoAlém disto, o conjunto-conse-
gue realizar bem tramados contra-
ataques.
4 - Margot e depois Magda.
5 - Vou fazer o máximo.
6 - Não tenho palpite, mas a-

credito que será um escore baixo.
CLARICE: "Estamos mais I!re-

parados do que nunca",
Clarice Oopetí -ê a mais jovem

atleta da Sogipe., mas já conquis-
tou dois títulos oficiais. Atleta que
se destaca. pela. disposição e pela
simpatia que irradia, "mesmo quan-
do a luta esportiva se apresenta ár-
dua. e' ferrenha.. Entusiàsticamente,
Clarice respondeu assim:
I

1 - Não há dúvida! Espero ven-
cer. Estamos mais preparadas do
.que nunca.

2 - Bem difícil. O União tem
um bom conjunto e um contra-ata-
que muito eficiente.
3 - Sim. Tôdas as atletas ences,

tam bem de meia distância. e sa-
bem marcar bem.

4 - Ieda.
5 - Baseada. nos outros jogos,

acredito que conseguirei fa.:rer uns
7 pontos.
, 6 - Não, mas será um escore
baixó.

IDITE: "Será uma"partida pa-
relha.". '
Idite Fredrizzi é formada. em e-

duoação física e desde alguns anos
pratica basket e volleyball. Já
quando Integrava a equipe do Pi-
ratas, demonstrou boas qualidades
para. o esporte da cesta e agora, no
união, vem desenvolvendo suas na-'
turaís aptidões. Ela nos respondeu
assim: '
1 - Va.mosnos esforçar muito.
2 - Sim, será uma partida pare-

lha. A Sogipa é um bom conjunto.
3. - Otimo. O "five" sogípano

joga com muito entendimento e o
que mais impressiona é que tôdas
atletas encestam com facilidade.
4 - Ma.rgot.
5 - Se possível, ao menos 8 pon ,

t~. .
6 - 40 x 38, pró União.

Margot, a "cestinha" que 'Vence
tod~s os rebotes. Conforme respos-
ta a nossa enquete, acredita firme-
mente ~a :vitória de logo mais

\
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SOGIP'A SAGROU-SE PENTACA·MPEÃ DE BASKETBA,LL
FEMININO VENCENDO O NAUTICO UNIÃO P·OR 46 X 38.
o otímamente 'preparado esqua-

drão. da Sogipa, fazendo uma exi-
bição. de gala, abateu ontem, à
noite, no. Ginásio. do trníão, em seu
ulbírno compromisso pelo oam-
peonato Feminino, seu mais tenaz
rival - c União, pelo escore de
46 a 38, conquístando, desta for-'
ma, o honroso tíbulo de. penta-
campeão. metropolitano. Principal-
mente nos 10 minutos iniciais da
atraente partida o "five" sogipa-
no, que, por sinal, atuou de prin-
cípio. ao fim cem a mesma' constí-
iuiçãe, dominou amplamente, na
quadra e no maroador. As cesti-
nhas locatárias posteriormente,
'encetaram uma forte reação. e, em
consequêncía diste, conseguiram
descontar em parte a grande dife-
ren~ existente àquela altura da
contenda. No. segundo período, a
ímpeí.uosídade do União. fêz-se
sentir ainda de forma mais acen-
<bua'dae embora nunca igualasse e
marcador, chegou a. ficar apenas
a dois pontos de diferença. Entre-
tanto, di-ante da grande perfor-
mance das " estrêlas " sogtpanas
nada Ioí possível fazer. As pupilas
de pref. Gersen Ruhe, .realmen-
te, apr.es·entaram uma atuação

f,

quase impecável. . Entre tôdas as
cinco fêz se notar perfeito enten-
dimento. 'I'ôd as, íeidâstintarraente,
souberam deslocar-se com' facili-
dade e, conforme a síjuação, qual-
quer uma, investia firme pelo
garrafâo, Verdade. é que e maior
pecado. das atletas alví-azuis con-
sistiu na. falha marcação, fato. que
muito facilitou c sistema de ata-
que de conjunto sogípano. Mas
mesmo assim, não. se pode deixar
de reconhecer a grande perfor-
manca e alto nível técnico de
Magda e suas eompanheíras. A..
liás, cabe acentuar, de modo. es-
pecial, o trabalho extraordmárío
da capitã alví-riegra IlOS passes,
nos .Iances espetaculares de meia
dístancía, nas investidas positivas
depois de bem aproveitar o certa-
luz, e ainda 00 controle geral do
ataque. Margot, uma das mais
gratas revelações dêste campeona-
to, talvez não chegue a igualar .à
capítâ, quanto. à técnica, mas em
compensação supera nítídamente
a companheira quanto a velocída-
de e na facilidade cem que dispu-
ta os dois rebotes, ClOO,Ilza e Ola-
ríce, que completaram o quinteto
se conduziam mais ou menos no
mesmo nível, sempre atuando com
a preocupação de conjunto e cum-
prindo perfeitamente as ordens e-
mamadas da direção técnica, Ilza
e Cloé talvez sejam suúeríores à
jovem Olarfce, quanto -aos arre-
messos, mas esta, por sua vez, su-
pera aquelas na velocidade e rtgor

i com que . marca sua adversária -,

I'Além disto, jamais falta-lhe agi-
lidade e espírito de luta.
Por parte do União, vloe-cam-

peão de Pôrto Alegre, cabe desta-
car o trabalhe de Diva, Rose e
Ieda. Rase na partida deontem.su-
operou tôdas as previsões; 'reallzan-
do a' mais completa atuação de
sua carreira esportiva. Diva jogou
o que era de esperar, entretanto,
não conseguiu fàzer mais já que

_. ";r

se contundiu nos momentos decl-·
sívos. Ieda e Díná, .Ir-la e Idithe a-
tuaram com altos e baixes.

AS PENTACAMPEAS
As "estrêlas" pentacarnpeãs me-

tropolitanas são as seguintes: Mag-
da, Ilza, Margot, Clarice, Cloé, I-
vone, Noemi, Ruth, Neusa e Eli-
zabeth. .
As více-campeãs são: Diva, Ie-

da, Rose, Diná, IrIa, Idithe, Mi-
riam, Elza, Lilia, Valmi e Vere-
niz.

MARCADORES
Marcar'am e atuaram as seguin-

tes atletas:
SOGIPA - Magda (23), Ilza

(6), Margot (9), Clarice (2) e
ClOO.(6~. Total: 46. -
UNIAO - Diva (13), Ieda (6),

Rose (11), Diná (4), IrIa (O),
Idithll (4). Total: 38 pontos ..

Os juizes Franco Conte e Ma-
rino SchuIler .que controlaram a
contenda houveram-se bem.
Foi a seguinte a marcha' dacon-

tagem de prelio sustentado pelas
equipes femininas da Sogipa e
União:
SOGIpA: 2xO '(Magda), 4xO

(Cloê) , 6xO (~rgot), 8xO (MaJ:.-.
got), 10xO (Margot), (tempo U-
nião) IOxl (Rose), llxl (Mar-
got), 13xl (Olartce), 13x3 (Ieda),'-
13x5 (Rose),' 13x7 (Diva), 13x9
(Diva), 15x9 (Margot), 15xll (Di-
ná), 17xll- (ClOO), 19x11 (Ilza),
21xll (Margot), 21x13 (Ieda), ..
23x13 (Ilza) , 23x15 (Rose), 23x1'7
(Diná), 25x17 (Magda), Edith en-
trou em lugar de Diná. 25x19 (Ie-
da) e final do primeiro tempo.
25x20 (Diva) , 25x2Z (Bose), 25x24 ••
(Edithe), .26x24 (Magda), 28x24
(Magda), .30x24 (Magda), 32:Jé?4
(Magda)" .32,.26 (Díva), 32x28 (Di-
va) , 34x28 (Magda), 34x30 (Ieda),
36x30 (Cloé), 36x32 (Idithe), ..
38x32 (Magda), 38x33 e 38x34
(Diva), 4;Ox34 (Magda), 40x35 e
4Ox36 (Bese) , Diná entra. no lugar
de IrIa e tempo da Sogípa, 40138
(Diva), faltam 3 minutos, Ieda
completa Ia ~uinta falta, e entra
Miriam, 41x38 e 42x38 .(tlz/tT, -tem-
po do União, Di'VT.'e01mYndiu-se e
volta IrIa, 44X38. (Magda), 45x38
(Magda) e 4~,x38,,(Magda~ - fi-
nal do encontro. •

"I

Magnifico lance do sensacional encontro que travaram ontem Sogipa
e União, pela' decisão do Oampeonato Feminino.' Pode-se observar bem
como Margot leva nitida vantagem sobre Diva e Rose, na diSputa das

bolas altas. Mais ao fundo, Ieda na expectativa

I\T
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Sogipa - pentacampeã temi-
,nina .de basketball da (idade

Ontem à noite, quando se fes-
tejava o "Dia do Basketball", a
Federação Gaúcha de Basketball
realizou, no "Palácio dos Esportes",
mais uma etapa dos certames ci-
tadinos de basketball, categorias
masculina e feminina. Na preli-
minar, pelo torneio feminino, no
clássico feminino do bola-ao-cesto
metropolitano, jogaram os quin-
tetos da Sogipa e do União. Após
movimentada partida, o triunfo
pendeu. ao "tive" da Sogija por 46
x 38. Com êste resuttado, a Sogipa

sagrou-se perita-campeã do bas-
ketball feminino da cidade.

A seguir, jogaram os quadros
masculinos do União e do Cruzeiro,
pelo certame de sua categoria,
quando estava em jôgo a terceira
posição dentro do cômputo geral
de classificações. Venceu o quinte-
to do Cruzeiro, por 79 x 51. As-
sim, a terceira classificação ficou
em poder dos cruzeírístas, enquan-
to que os perdedores baixaram pa-
ra o quarto põsto.

14 - OUTUBRO - 1959/~-----=~~==~~--------~----------~
DADOS ESTATíSTICOS DO FEMININO

Fínal'eando o Campeonato Femínino de Basketbal1 e, desejando
bem ír.Iornar todos os interessados, publicamos a seguir o quadro
estatístico do mesmo, conforme segue; -

Grêm.o

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
Favor Contra Saldo Vit.
186 122 64 4
150 144 6 2

Deficit
7{)

Der. Pontos
{} 8
2 .6

4 4

So,gipa (pentacampeão) .. :, ..•
União (Více -campeão) •... : ..•

100 170 o
AS MELHORES CESTINHAS

As melhores cestinhas até o 10.0 lugar foram as seguintes:
Magda (Sogipa) 70 pontos; Díva (União), 58 pontos' Margot

(Sogipa), 42 pont!l"'; Ieda (União), 37 pontos; Edit-h (Grêmio), 32
pontos; Ilza (Sog ípa); 27 pontos; Cloé (Sogipa), 27 pontos Clarice
tSogipa), 22 pontos; niná (União), 19 pontos; nose (União) 15 e
Idithe ~União), 15. } ,

Ao alto, Magda, sorridente, fala à
reportagem, Embaixo, é Diva que,
de físíenomta contraída' (sofreu
forte pancada JlO joelhO), dá suas

bnpressões ~------~-------------- __~ --.

- MAGDA :~I JOGO DIFICIL"

DIVA DESTACOU!
. -

MAGDA E MARGOT
Findo o jogo entre os quíntstos

principais da Sogipa e do Un'ão,
pela decisão do campeona to da
presente temporado nossa repor-
tagem ouviu as capitãs dos dois e-
lencos.
Dfva Santiago, destacada atleta

unionista ~ uma das figuras mais
brilhantes do, partida, foi a prí- A efícíente atleta Magda Rive,
meíra a falar. Ela, que se contun- que há muito tempo desempenha
díra num joelho quase ao término as funções. de capitâ 00 equipe so-
do tempo regulamentar e tendo es- gípana, assim falou sobre o cote-
tampada ainda na fisionomia G [o, recém-terminado:
dor que sentia, teceu breves con- "Foi um jogo duro. De ínícío,
siderações. Disse: "Foi um jogo· parecia facil: depois cresceu de
muito disputado, em que nossa e- produção o conjunto adversário e,
quipe, enquanto contou com todas então tornou-se mais dificil. O
suas integrantes em perfeito esta- conjunto uníonísta lutou com muí-
-do físico, lutou de igual para Igual ta garra, vendendo caro a derro-
com o quinteto adversário. A vitó- ta. Normalmente vencemos ~ en-
ria da SOgipa foi alcançada, por- trames de posse, assim do p-enta-
que. possui atletas que vem jogan- campeonato"
do juntas há muitos anos, estan-
do assim perfeitamente entrosa-
das".
Solicitamos a Diva que apontas-

se às figuras mais destacadas da
_Sogipa, -e a resposta veio de pron-
to:- "Uagda e Ma.rgot". Falando
sobre ·a arbitragem; disse: "Não
correspond.eu integralmente, mas
não teve influência no marcador ",
Para finalizar nos informou ainda

que havia se lesionado no joelho e
que sentia -mesmo dífículdade pa-
ra cam'rihar , Ao que tudo indica,
a pancada atingiu algum nervo;

MAGDA: "O JOGO FOI
DIFICIL"

Solicitada em .apontar
destaques do quinteto contrário
frisou: "Só posso dizer que- todas
são boas jogadoras e que atuaram
de forma entusíástíca. Não desta-
carei ninguem para não cometer
injustiças". ' ..
E a arbitragem? perguntamos a

Mag{ia: "Foi muito boa", Iínali-
zou, à. consag.l',aqa.cat1etQ.. ~. "

\
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SOGIPA PENTACAMPEÃ DE BASK
NINO - A equipe da Sogipa colheu, na noite de
ontem, mais um laurel para a sua série de títulos
ao vencer, ontem à noite, o União por 46 a 3'8. Na
foto, as atletas Clarice, da Soqípo, e Divo do União

lutam pela posse da bolc.:

A equipe feminina de basket- o I 'campeã~: Margot, C~arice, Ma~-- r
ball da Sogipa é desde ontem Em Jogo pelo certame I da, Cloe, Ilza, Noemi, Ruth, Elí-
pentacampeã n;tetropolitana, ,_a' masculino o Cruzeiro I zabeth e Neusa.
batendo o conjunto do Umao, b t U ON O CRUZEIRO ABATEU
pelo marcador de 46 a 38. Este a a eu o mao e ga- O UNIÃO
prélio deu por encerrado o cer rantiu a terceira colo- Nccotejo de fundo, pelo cam-
tame ~e 59.,. cacão peonato masculino, cotejaram os

O five-alvi-negra, confírrnan- ~ 'fives do Cruzeiro e do União.
do o .favo r 1 tIS mo ,e rend~~d,o ' A equipe estrelada, que vinha
dentro de suas reais possíbíli- f Tt' d t b lh d d de uma derrota reabilitando-
dades, conseguiu um triunfo d9-CISIa .o o ra a o o qua rIO se amplamente ~bateu de ma-
. t id lh' a ogrpa, 'que sempre envo - ,
JUS o e m~recl o, 'fue 1 e a~s;- veu em suas incursões as de- neira categórica o quinteto
gu~ou d mar~ um aure nesta fensoras adversárias. As estre unionista pela contagem de 79 a
fer~ :'~ ro q~e ~em acumu- Ias "celestes também não esti- 51. Durante todo o embate o

. an o ,es e mui o empo. veram numa noite muito inspi- Cruzeiro foi mais equipe, Pre-
. O pr,élio tra'n~correu quase rada. Apenas supriram as deft dominou em to~o~ . os ,lance~,
todo ele ~avoravel. ~ ~oglpa, ciências pelo grande espirito de coI,hendo uma vitoria facíl e Ii-
Desde os,.mmutos imorais, o '7 ..luta. A partida apresentou ui.i qUldan?.? com todas as <;hances
.lenco sogipano mostrou-se mais nivelo técnico: razoável. Mas do União para a conquista do
positivo. Seus ,setores se' com para 'Confessar, houve grand; cetro., Os est~el~dos, na noite
plefaram perfeitamente: _A de- empenho' de parte a parte. de ontem? redIn:,lram-se das 0-
fesa marcou com perfeição e C".. ,pa-cas .apre'leIitaçoes, com que se
ataque soube tirar proveito de .' Com e~te resultado, ,~mbora vinha apresentando nestes ulti-
todas as situações'. Atuou sem- ?es~avoravel para o União, ,ad ,mos [ogos.. Excelente a apre-
pre, ~ base de contra-ataques [udícou-se ao titulo de vice- sentação -do Cruzeiro. Edson, do
rápidos, confundindo, a miude campeao. Cruzeiro, foi o cestinha da pe- J
a defensiva contrária. Nos re São estas as atletas penta leja com 22 pontos.
botes, ,a· Sogipa sempre teve --- =- ,---"'--
mais presença. Em vista desta
superioridade, o marcador sem-
pre foi comandado pelo quadro
treinado' 'por Gerson, embora
em certa oportunidade a dife-
rença era de dois pontos. Isto
aconteceu quando' o União não
foi possível, realizar-de objetivo
em busca de melhor sorte.

Quanto mais se acentuava si:
reação :'da::; unionistas, maior era I
o trabalho coletivo e o maior
volume de ações da Sogípa ,
6 'União nãp voltou a reprí- ~

sar o 'mesmo 'trabalho do pri- I

melro: encontro contra o mesmo II
adversário. Seu maior pecado
foi, sem dúvida alguma, o tra-
balho pouco convincente na
marcação. Este senão foi o ma
ior fator do fraco, desempenho
do conjunto da rUa Quintino
Bocaiuva, e o papel preponde-
rante da derreta, Com isto fol
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SOGIPA PENTACAMPEÃ DE BASKEtBÀi.J~tFEMI-
N'INO - A equipe da Sogipa colheu, na noite de
ontem, mais um laurel para a sua série de títulos
ao 'vencer, ontem à noite, o União por 46 a 38. Na
foto, as atletas Clarice, da Soçlpo, e Divo do União

lutam' pela posse da bola.'

DERROTADO

SOcGIPA ,É PENTACAMPEÃ
DE BASKETBALL FE.MININO I
A equipe feminina de basket- • ' ,I 'campeãs: Margot, Clarice, Mag; I

ball da Sogipa é desde ontem Em Jogo pelo certame I da, CIoé, llza, Noemi, Ruth, Eli- I
pentacampeã n:etropolitana, ,~a' masculino o Cruzeiro I zabeth e Neusa.
batendo o conjunto do Umao, b U 'N O CRUZEIRO ABATEU
pelo marcador de 46 a 38. Este a ateu o mao e ga- o UNIAO
prélio deu por encerrado o cer rantiu a terceira colo- No cotejo de fundo pelo cam-
tame de 59. ." N t li 't .'O five-alví-negra, confírman- caçao ,peona o mascu mo, co eJaran;t_;,s
do o -favo r i tis mo e rendendo, f'ives ~-o Cruzeiro e do Un.lao.
dentro de suas reais possíbilí- ,A equipe estrelada, que . vinha
dades, conseguiu um .triunfo l fp.cilita~o o trabalho do quadro de uma derrota, reahilitando-
justo 'e merecido, que lhe asse- da Sogipa, 'que sempre envol- se, amplamente .• abateu d~ ma-
gurou mais um laurel nesta veu em suas incursões as de- ne~ra. categórica o quinteto
serie de cetro que vem acumu- fensoras adversárias. As estre unionista pela contagem de 79 a
lando desde muito tempo. Ias "celestes também não esti- 51. ~urant~ to~o o ~mbate o

, , " veram numa noite muito inspi- Cru,,;eIro fOI mais equipe. Pre-
, O prAeho tran~correu quase rada. Apenas supriram as deft dommou em todos os lances,
todo ele ~avorav~l, 1l: ~ogIpa - ciências pelo grande espirito de col,hendo uma vitória facil e Ii-
Desde os. minutos miciais, o ~' .-luta. A partida apresentou ui.i quidando com todas as chances
len<;o, sogipano mostrou-se mais nivel técnico' razoável. Mas, do União para a conquista do
pOSItIVO'. Seus. setores 'Se com para "Confessar, houve grande cetro. Os estrelados, na noite
pletaram perfeitamente: ~A de, empenho' de parte a parte. de ontem, 'redlmíram-se das .o.
fesa marcou co~ perfeIç~o e (. ':: A ,pacas :àpre'léntações, com que se
ataque so~be t:rar proveito de, Com e~te resultado, ,~mbora vinha. apresentando nestes ulti-
todas, as sítnações. Atuou, sem- ?es~avoravel pa;a o União, ,ad mos jogosv.. Excelente a apre-
pre, a base de. contra-ata,que<~ JUdIco~-se ao titulo de VIC\::!-sentação -do Cruzeiro. Edson, do
rápidos, ,confundIr:d?, a miude campeao. Cruzeiro, foi o cestinha da pe-
a defensiva contrária. Nos re São estas as at1etas perita leja com 22 pontos.
botes, a Sogipa sempre teve --- - ---'--
mais presença. Em vista desta
superioridade, o marcador sem-
pre foi comandado pelo qu
treinado 'por Gerson, em
em certa oportunidade a
rença era de dois pontos.
aconteceu quando' o União
foi possível, realizar-de obj:
em busca de 'melhor sorte.

Quanto mais se acentua-
reaçâodas uníonistas, maior
o trabalho coletivo e o Ir
volume de ações da Sogipa

O União não voltou a rt
sal' o' mesmo 'trabalho do
melro encontro contra o me
adversário. Seu maior pei
foi, sem dúvida alguma, o
balho pouco convincente
marcação. Este senão foi o
ior fator do fraco, desempe
do conjunto da rUa Quin
Bocaiuva, e o papel prepoi
rante da derrota _ Com isto
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[NT&EGADÉ"MEDALHÂSAS PENTACAMPEÁS- Logo após o ternmw do sen!,ac~onaIenco~tro 'entre
os quadrós femininos da Sogipa e do União, o presidente da F. G. B., fd. Omar Pmdo de MoraIs, fez en-

medalhas a que fizeram jus as atletas pentacampeãs de Portâ Alegre. Na foto, aparece C! man-
F. G. B. entregando as medalhas ao vice-presidente da S-egipa, sr. Otto Ernesto &Itter

15 - OUTUBRO' - 1959

EM POSE ESPECIALPARA A "ESPORTIVA" - Estas são as bem treimuIas atletas integrantes da equí-,
pe da Sogipa, que desde 2.a-feira ostentam o titulo de pentacampeãs metropolitanas de basketball. Junta-
mente com as graciosas e eficientes atletas aparecem o vice-presidente da, sociedade, sr. Ernesto otto Rit-
ter, o tecnico Gerson Rulie e o massagista. A partir da. esquerda, aparecesn (de pé): Ernesto Otto Ritter,
\largot, Noemi, Cloé, Ruth, Magda, Clarice e prof. Gerson Ruhe; agaC'~os - Neusa, Ivone, Elizabeth,

llza e o massagista



Sociedade G iná s t-ica Pôr tode Alegrei 1867
Sede soelol: Av. Alberto 8lns, 8761. Telefone, 5563
SecretQriQ: Av. Alberto 8In., 850 J

EstQdlo
Depto. de Ten;. : Ruo DQ. LeopoldinQ. 415 Telefone 2-2982

Telefone 2-2552
P6RTO ALEGRE

Pôrto Alegre, 13 de outubro de 1959.
~~ -~------

Of.252/59.

Ao
Departamento de Basketball Feminino
N/C.

Saudações:

Ao se
a SOGIPA teUlé,prazer e,e devotadas atletas

MAGDA
ILZA
MARGar
CLARIeE
CL01:
IVONE
NOEMI
RUTH
NEUSA
ELIZABEl'H

Felicita,icualmente,o Diretor 80 departamento,.e seu esforçado professor,GERSON RUHE.

Parabéns,e são nosso votos de renovados triun-
ros no futuro.

Saudações esportivas.

~&'c","ca::<~~
Helmuth Prade-Presijent~
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Lance de uma das movimentad'al! l'elejas' disputadas onteln,jp)Iq,Jí-
tulo de basketball dos Jogos Abe~tos Femininos. A Sogípa,

. gura e brilhante apl'esel'tação, sagrou-se campeã
___ -----.:....,- ••~ ._ JI<";"" ~ •
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FOLHA DA TARDE 25 DE NOVEMBRO DE 1959

(. ~~GO~ êBERTÇS. F~MI~INO~ -

SOGIPA VENCEU ONTEM
O TORNEIO DE BASKET"

excelentes condições, tendo as-
sim brindado o público com u-
ma exibição que teve o méri-
to de agradar a todos. Apresen-

SOGIPA VENCEU ONTEM

Magnifico O desenrolar do torneio que se des-
dobrou ontem no Ginásio do União
A Sogipana Magda foi a "cestinha" (média de
12 pontos) da competição.

Os Vi Joggs ~pert~ Femipi-
nos tiveram ou1'0 torneio bem
movimentado na noite de on-
tem. O de basketball. Fo' desde-
brado no Palácio de Desportos
frente a regular público, Os jo-
gos decorreram animados e o
público traduziu seu apreço não
regateando aplausos de incenti>
vo às cestinhas participantes. O
torneio foi dirigido pela FGB es-
tando as autoridades da entida-
de sob a direta direção dos es-
portistas Osmar Pindo e Fran-
co Conte. Deve-se ressaltar que
o comportamento das partici-
pantes, simplificou o trabalho
dos dirigentes, que tiveram ine-
gável merito, no desempenho lu-
cido' da noitada, Os jogos foram
em número de quatro. Houve
no espaço de espera pará o co-
tejo decisivo uma exibição dos
quadros B do União e o da Gi-
nástica de Santa Cruz.

;y.

:>(,

Vitóda da Sogípa

(C,ontinuação d·a 26." }llágina)

o desenrolar 'dos -jogOS

Foram êstes os resultados ve-
rificados nas quatro' partidas
desdobradas: Sogipa venceu Gi-
nastica S. Cruz, 39x19 05x2-
24x17); União, branco, venceu
,IUnião Az~l, por 35x8 (19x2-

A Sogípa triunfou.Apresen-
tou o seu quadro principal em

tou um padrão de [ogo simples
e claro. Ações coordenadas de-
ram sempre resultados e as fi.
nalizações precisas construíram
um placard brilhante para as
vitoriosas no importante certa-
me. O quadro principal dó Náu-
tico União foi o segundo classi-
ficado. Portou-se regularmente.

(Continua na. 42." página)

16x6); Sogipa venceu Grêmio,
34x10 (16x6-18x5); Sogipa ven-
ceu União, 25:x18 (llx8-14x10).

~
Os quadros

Os quadros atuaram com, estas
composições: Sogipa - Magda,
cap., Margot, Tlza, CIoé, Clari-
se, Ivone, Carrnem, Beatriz, E-
lizabeth e Esther, técnico Ger-
I son Ruhe União-A - Diva, cap.,
i Diná, Yeda, Edith, Marieta, Wal-

lmi, Mír iam; IrIa, técnico José
do Carmo Neves F.", Gr·emio,
Gilca, Edite, Zulma, capo Aurora,
Gislene, Hercilia, Marlene, Le-
,da, Helena, têc, Leonardo Via-
fore. Ginástica Santa. Cruz -
Nelsa, Miriam, Sofia, Norma, Ie-
da, Nilda, Glaci, Shirley, téc.
Claudio Bekes.

II Foram estas as mais eficientes

Icestinhas: Magda, Sogipa, 36
pontos em três partidas, 'média
12 pontos Cloé, Sogipa, 21 pon-
tos, média 7 pontos; Yeda, U-
nião, 28 pontos, média 14 pon-
tos, Margot, Sogipa, 16 pontos,
media 5,3 pontos; Miriam, G. S.
Cruz, 11 pontos, média 5,5 pon-
tos e Gislene, Gremio, 8 pontos,

As mais eficientes

~1
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A representação da Sogipa conseguiu um meritorio triunfo no' torneio
de basketba.Il. Na roto, vemos as titulares e reservas do quadro- campeão .'-.--- --\

SUGIPA VENCEU COMMERUOê O
TORNEIO DE BASKET DOS VI JO OS

INDIYIDl:AJ,:l:(J,"]NTE

duz demais dado seu tino, Teve
urn haver de 28 po nt os em dois jo-
gos. Sua atuação e.lo g í áv el teve
como imitadoras Diva e Dina. A-
quela com 12 pontos.

Mariam, -da Clin.ás,tica e Gislene,
d,o C·rênlio,. a tu ar arn bem. Elogiá ...
,1e1 mesmo a at ua ção da p r lm e-lra ..
Con se gul ra.rn um quociente d e- '11e 8 pontos res1>ectivamente.

ORGAXiZAÇAO

o quadro s.og ipa no venceu
com rn êr-l t o o torneio de. basket-
1>a11 dos jogos' abertos. F'o r ma.do
por ô t.i ma.s c es t í n ha,s, teve- o' q ua-:
dro p r epa r a d o p el o p r o f ; Gerson
Ruh e uma atuação normal. Prati-
ca um jôgo, sóbrio e eficiente e
tem sempre pend or ..para o. ataque
em profundidac1e, flechando sem-
pre seus maiores valores rumo 'à,
meta co n tr-á.rí a. Tem facilidade de
oon aeg uí r- pr-ed omí na r no r ebo t e,
dado ..as vantagens físicas de suas
co mpo.n en t es. l?estacaremos a. agã:>
do Marga, j n eg-à'v el rn e.nt e a meHior
do torneio, Cloé e Margot.' Esta
ultima possui ·!lotes excelentes,
pois qUe agora têm atuado com
-E>sp!rito construtivo, interessando-
se mais pela acão geral da equtp e
do que para dernou stração de suas
qualidades de atleta extraordtná-
ria. E ássim 110 certame que teve
inegáveis realces, o quadro da. an-
tig'a agremiação so ubo conquista.r
um total de 98 pontos, O que lhe
dá. uma. m ê d la de 32,63 pontos, Em
partidas a t em po reduzido, é um
.excele.nte, coeficiente.

() Ná u t lco " União teve um e10-
giãvel comportamento: Atuaram
com vontade e demonstraram ser
voluntariosas as cestinhas prepa-
radas pelo treinador Zequinha.
Têm em Diná, Diva e especialmen-
te em Ieda bons valores, não des-
toando as demais. Conseguiu o es-
quadrão v lcovc a m p eã o 5] pontos·
-ern dois jogos, tendo assim uma

rn é d í a de 26,5 POl1tos pô r , partida,
o que P m es m o um. resultado. ra-
zoável. O quadro c10 Uniã'o' B es-
lêve e-m a0n.o u n lca.m cnt.e para ãar
brilho 8" torneio. E por 'isto de-ve
ser louvado. '

A Ginástica de Santa Cruz tev'é
contra Ri o sorteio. .Seu uníco
compromisso ocorreu frente .,'ao
forte quadro campeão.·' E assim
mesmo conseguiu ·19 pontos. Tem
bons va lores in d í.vld ua ts, .mas -em
conjunto pouco pu der'am suas es-
'trêlas contra as fortes contendo-
r a s. Entretanto, na ex í b içã o ante
o ';B" do U'n í ã.o, se .h ouver-a m , 'de
maneira a destacar qUe n§.o lhe
faltam qualidades que deve pos-
suir uma equipe.

O Urêmio· se apresentou sobr.ia-
mente. Deu-se COI)1 .o ; esrtu ad rão
tricolor o mesmo quê com o í n t.e-
riorano. Tiveram pela frente o
mais ca t eg or í aado concorrente.

A orga.n laação que. im.perou no
torn eí o foi correta. Andaram bem
'os com po nen t es da equipe c1e jui-
ZE>S o mesú.r-Io s ela ·FGD que obe-
decem à chefia elos esportistas
pindó- e Conte.

o trio sogipano Magda-Clot;-
Ma r-g-ot es têv e ativo e dirfgiu com
bastante a cê r t o as incursões às
cestas adversárias. Magda conse-
guiu um total de 36 pontos, ou se-
ja uma média d e 12 por jôgo,
Cl o ê con segu í u 21 tentos, ·ou sej:t
a média set e e :\1argot 1'6, dando
a média 5,3.

Ieda, c10 União, não ficou aquém.
das melhores ,elo pr él io. Tem deci-
são, A agilidade de sua ação pTO-
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o BASKETBALL NOS VI JOGOS ABERTOS ~ Foi uma noíta- i, ~:ígaveis meritos a dedicada. ao
basketball de nossa magna J1romoção.Na foto, aparece um ep.~•••••o u••.grande competição, vendo-se Mar-
(ot, da Sogipa e Nelsa, da. Ginastiça. de S. Cruz,_dis putandó a 'bola, aparecendo mais, à esquerda, Marga.

e Cloé e a Clarisse, todas do quadro vencedor, ou seja da Sogipa
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MOVIMENTADOS TORNEIOS HOJE .E A"MANHkPELOS JOGOS
FEMININOS: BOLAO; LANCElIVRE, REMO, PESCA, E HIPISMO

~ ~ ~~. . 0.-.' ..••. ~ f. •• ti. .
Os jogos abertos femininos terão

contínuação hoje e amanhã, quan-
do deverão sé!', realizadas compe-:
tíções muito movimentadas, haven-
do intenso interesse pelo desfecho,
nOO somente pela situação dos
clubes que vêm participando ati-
vamente do concurso de 'melhor
partícípação, como' também dado
serem alguns dos torneios progra-
mados muito concorridos.
Para hoje, estão marcados os

torneios de Qol~o e de lance-Iívre
e p~ra amanha, haverá a regata
a remo, concurso de pesca e, tor-
neio hípico .
.0 CAMPEONATO DE BOLA~.
Um excepcional prêmio. s e r á

disputado no torneio de 'boíão. A
valiosa Copa E1;nesto Gasparí , O
cotejo será realizado nas IDjl.gni-
ficas, canchas 'do Estádio Olímpi-
co, devendo ser iniciado as 14 ho-
ras, 'com o sorteio da' ordem de
entrada na cancha . dos grupos
concorrentes ,
A .FBRGS elaborou o seguinte

regulamento para êsse campeona-
to: Poderão competir quantas e-
quipes o solicitarem, Equipes: Se-
1'00 compostas de oito bolonistas.
Bolas: Serão.folnecidas pela F.B,
R.G,S. Atiradas: 1 experiência e
'dez a' valer: Atletas: Nenhuma -a-
tleta .poderá competir por mais de
uma equipe .. Entrada em ..cancha:
Serã sorteada às H horas. . Obs.:
,cada 'equipe faÍ·ã: jogar' duas' bolo-
nístas em cada pranchão. Erii
cancha entrarão cada vez duas a-
tletas de cada equipe jogando si-
multâneamente nas canchas- da
direita ou da esquerda ..

. CONCURSO 1>E LANCE-LIVRE
! O torneio de 'lance-livre, dedica-
. do ao espçrtísta Edgar Daudt,
grande" -ariimadOl: do IJã,';liétball
gaúcho, será realizado no Palácio
dos Esportes,. às 17 horas, sob a
orientação da FGB.

BRILHANTE SEQUENCIA PARA NOSSA MAGNIFICA PROMOÇÃO

li.
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As cestinhas concorrentes ao torneio de lance-livre posam para a objetiva antes de iniciar-se o prêlío .

BEA'TRIZ RITTERE S'OGIPA VENCERAM' O
TORNEIO DE LANCE-LIVRE DOS VI JOGOS
o campeonato de Iance-Iívre .' O torneio foi otimamente di-

oi realizado sábado, às 17 horas, rlgído, devendo-se elogiar a atí-
no Palácio dos Esportes, tendo vidade do esportista Franco
comparecido cinco equipes' e Conte, diretor técnico da FGR,
mais quatro arremessadoras a- que foi o árbitro, tendo escolhi-

)

vulsas , Portanto, outro torneio do bem seus auxiliares, pois que
, dos VI Jogos Abertos que inte- .decorreu ràpidamente e sem o
, ressou, pode-se dizer rodas' as mínimo transtorno o ímportan-

cestinhas da capital. te certame.

VITÓRIA COMPLETA DA
SOGIPA

"I e Marlene 2, total 41, pontos,
4.6 lugar - 'União "B" - Mi-

riam, 9' -:- Marli 8 - Joana 7 -'
Lorena 7 - Maria Helena 5,
tot,al 36 pontos.

5.° lugar - União "C" - DaI-
va 10, Valni, 7 - Nilza 7 -
-Lilfan 6 e Berenice 4, total 34.

•• J

A Sogipa triunfou na conta-
gem geral.' Ganhou também In-
dividualmente _ Portanto, foi a
equipe da veterana aaremíação
a mais destacada do torneio _ O
União ficou em segundo lugar,
enquanto o Grêmio Pôrto Ale- -
grense foi' o terceiro colocado. O RESULTADO INDIVIDUAL

O RESULTADO COLETIVO A cestinha do torneio foi Bea-
triz Ritter, que assim conseguiu
com 14/20 pontos, sagrar-se a
campeã individual do torneio,
com um índice bem expressiva.
A contagem individual foi esta:
Campeã, Beatriz 'R-itter, Sog'ipaJ
14 pontos.

1.6 lugar - Soglpa, Beatriz
14 - Clarice '13 - Ma,gna:,' 12
- Oloê' 12 e Ilza 11, total 6~
pontw,

2.° lugar - União, "A" -
Maríeta 13 - IrIa, 12, Yedda,
11 - Diva 11 e Glaci, 7, total
54 pontos ..

Vice campeãs, Çlarice, S~gipa,
Màrieta, União, 13 pontos.

4,6 IU'gar, Mag'da, C1oé, da 80-
gIpa, Aurora e Gilca, Grêmíe, Ir-
Ia, do União, cem 12 pontos. -

f 3.° .lugar - Grêmio, Gislene
8 - Aurora 12, Gilca 12,' ~ite

" .
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.SOGWA LIDERA, ABS0tUTA,OS JOGOS ABERTOS ~EMININOS
, . ' ~j: • '

A continuação dos jogos abertos femininos' ensejou a rea-
lização de imponentes torneios, realizados sábado e domingo
últimos.- Foram bem disputados e o número de concorrentes
foi a maior característíca dos tomeíos desdobrados.

..0.='--- ._---" .•....

LANCE L1VR,E:

'o torneio de lance livre, efetuado no Palácio dos Desportos,
ensejou outro triunfo da representação sogípana, Venceu ave-I
terana sociedade, coletivamente, e sua cestinha Beatriz Ritter, I
triunfou individualmente, conseguindo 14/20 pontos. ' Seguiram I'
a campeã as cestinhas Clarice, da Sogipa e Marieta, do União,
com 13 pontos. ,O resultado coletivo foi êste: Sogipa 62, União
A, 5 4pontos, Grêmio 41 pontos, União B, 36 pontos e União C,
34 pontos. , .

A equipe campeã foi constituída de Beatriz, 14 Claríee 13,
Magda e CIoe 12 ·e Ilze 11.

vídualmente a gondoleirína Norma I
Zwboter triunfou, tendo somado
84 pontos. , I
SOGIPA VENCEU A REGATA I
A guafníção da Sogipa triunfou:

na regata a remo realizada do-
mingo pela. manhã, na raia dos
Navegant,es, seguida do Náutico
Uniã.o e Sogipa B, sendo esta a
tripulação vitoriosa: Iauría Mari-
nho, Lourdes Alves, Geni Melo,
Geni Nascimento, voga, Ari Ban-
deira, timoneiro. Tempo 3'20 para
500 metros.

UNIÃO TRIUNFOU ,NO CON-
CURSO DE PESCA

O TORNEIO DE BOLãO

A representação do Náutico, U-
nião conseguiu fisgar 23 peixes,
triunfando no torneio de pesca. O
União com oito peixes e o Grê-
mio com um peixe, seguiram os
vencedores. Individualmente Ema
Viliona, com 5 peixes, foi a ven-
cedora. O menor peixe foi fisgado
ipela menina Maria Luíza Russo-Imano, tôdas do União.

. NIDIA KRUEL VENCEU NO
IDPISMO

Redundou numa imponente con-
centração o torneio de bolâo dos
VI Jogos Abertos. Foi realizado no
rêmío P~1"tlOlAlegl'el16e,:iniciando-

,se logo após a alocução feita pe-
lo esportista Ernesto Oaspary, pre-
sidente da Federação de Bolão. O
torneio foi dirigido pelos esportis-
tas Hoffmann e Esteves. Coletiva-
mente triunfou a Sogipa, com 513
pontos, seguido das Sempre Uni-
das, com 481 pontos, e do Náutico
União, com 477 pontos. Elltre os
grupos -ínteríoranos triunfou o In-
dependente de 'Caxias, com 402
pontos, seguido do 5 de Janeiro,
de Oanôas, com ·401 pontos. Indi-

A amazona Nidia Kruel triunfou
110 concurso hípico. Representou
a Sogípa e motou Piá, conseguindo
uma' pista limpa. Em segundo lu-
gar colocou-se Iolanda Bins, do
União, que montando Fifa também
conseguiu pista limpa.

O CôMPUTO DE PONTOS

E' esta a situecao dos quatro
contendores melhores coloca'dos
na contagem geral de pontos: So-
gípa 245, União 205, Grêmio 95 e
Navegantes 90 pontos.
Faltam realizar ainda os torneios

de vela, esgrima e tiro ao alvo.

, I

'f:
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SOGIPA VIAJA AMANHÃ EM ONIBUS ESPECIAL ~!~:hjt,~~~:;:!!a::,i:~tai%~~
ria, G Campeonato de Basketba,u-Feminino do Rio Grande do Sul. A delegação da Sogipa, que repre-
-sentarâ Pôrto Alegre, neste Importante certame, viajará amanhã de madrugada, em ,onibus especial.
A embaixada alvi-negra estará assim eonstítuída: Chefe - Ernesto Otto Ritter; tecnico - prcf,
Gerson Rnhe ; massagista - Carlindo Gaffrê; juiz - Antonio Malafaia; atletas - l\:Iagda (capítã) ,
,M-a.tgot, lisa, Cloé, Clarisse, Beatriz, Ruth, Elizabeth, lvone, Neusa, -Noemí, Carmen e I.ilian.

Na foto, a forte equipe sogipana-,

Resolucões da Federacào Gaúcha d:e''8'askei...> .J - - ...

l\fai~''''uma sessão regular reali- a) - Enca'minha ãO'ir"J'O'YiCe-1 11) - Publicar, para conbecl-
zou, na "'E!xta-fei:ra pa ssa da , a di- preSi?€-,>t" é!a, F\>d~tação" .espo rt is- men"? dos í nt eneasados, as tabelas
retoria da Federação -Gaucl1a 'de ta SerglO Nu.n es E,lcll.es.bestté, r e- dos Jogos dos campeonatos esta-
Ba sk e tb a Il , Sc..gundo nota oficial presen'all1e, da RGR na cidade de d.ua is a cl tn a -l'eferidos, que- sã.o as
xped id a, foram tomadas as 'se- Pelotas seguintes:
gutn tes resoluções: CAMPEUNATO FE'MINJ;NO

b) - Responder -ã eàr ta do es- dia 16-.i.2 - santa- Maria x Sa'n ta
nort ísta Vtcant.e ,:M:onato Fires de Cruz; dia, 17-12 - .Pôrt o-Al egre x
Carvalho, prestando os es cla.rec í- Santa Ct'ClZ e dia 18~12 - Santa
mentos so dcí.ta dos , Maria x Pôrto Alegre,

CAMPEO~ATO' J'T'íVE:i\IL - dia
19-12 - Santa Ma r í'a x: Santa Cruz;
dia 20-13 ,- Sll.nU> ChlZ'X Pô r to A-
legre e dia 21.'-12'''::''' Sa n ta Mar.la x
. Pôrto AlegTe.~ . ,. ..".

CA::\IPEO:-;rA'1'O IN'FAKTIL - dia
19-12 - Pôrto, Alegre x Santa
Cruz; dia ::0-12 - Pôrto Alegre x
San~a Maria, ~ ,d,ia••2'l,-,12. r-r: .Sa n ta
Maria x Sa n ta, C.l;tt", " "

i) - Declar:ar .ô ue, os assuntos
relacionados ce m . os: campeonat os
referidos nesta nota, oficial que por
qualquer mo ttvo ,não tenna m sido
ve n t í l ad o s, serão tr.atad6s -p o r o ca-
sião da I .a reunião- ele -ca da Con ..
gres so, is ;o é.' nas- <latas ·de-11l e
19 do co rrent.e, COl1l'- -o -hor-árlo das
.1.5,00 horas, já marcado.

el ...- Provigel}ç:Íar a, res pet t o do
so l l cí t a d o pe) •.•.,Gonfederaçãb Bra-
sileira ,~e Bas]<e,tpall. em s e u s ofi-
cios co ns+a n tes do s, .i t eu s 10 e 1l.,J.,--------------I da !)resénte no ta, oLicial.

c) - R3spondeor o oficio do re-
presentante .(toa -Parrair > (10 Brasil
S, A" eo ns ts-nt e- da- presente nota
ofi.cia.!.

"d ) - Br.caminhar'aó'clll'etol' téc-
nico ela l"ederaCfI:b, p"'ara inTonna-·
cão do ~ll1e ftrf\ s'ol í c í ta.do , o ofi-
cio uo 11'a1á. 'Atré'tico Cl'ubc, da ci-
dade' de' Livramento, '

f ) - Cc n std er-ar" irlsc'ritos nos
co mneo n a+os '~sta-dtfrtis aba-ixo en u-
m er-ado s, os sl5g'tün~~s', filiidos,:

J) - ]'.':'0 tomar conhecimento
das decl;.rações do deapo rj.í's ta. An-
tonio CU!'i, da cidade de Rio Gran-
de, p ub Il oa d a s na edição ela F'ô l ha
da Tarde Esportiva de 10 do cor-
rente, por julgar inconveniente. pa-
ra o ba sk e tbaf l g'a uch o polêmicas
ern torno L1e fatos ern que a Fede-

VIII CAMPEONATO ESTADPAL ração, por ser uma Entidade s ér-ia
.TUVENIL - Corjjrt ia n s Atl tico e reconhé.Cidamente h onest a, já
Clube; I'etr6pole T'e n í s Clube e So- mais procederia como deseja atri-
creda.d e Gf n â s t í ca. Santa Cruz. buir o dignissimo e reconheci:Cf.o
VJII CAMPEONATO ESTADUAL despo r tt sta.: Pena, que O sr , Auto-

INFANTIL - Grêmio Football Pôr- nio Curi, tenha pr'ocedí do desaa
to Aleg ren se ; Sociedade Ginástica f'orma., vo:s as portas da 'Feclera.-
Santa Cruc e Corí nt í an s Atlético cão sempr-e -esttveram e. con t ínuam
Clube. .." ' " a, estar a ber tas . aos ,despor'istas

. ~. '. qua desp-jareul, . conl ~"Sinceridade,
g) - DeSIgnar. os esportistas f tratar de assuntos de seu s int eres-

L~o Ob st e Irelio Ag uiar-, para a- ses , ' , ..'
tua.rein. -cc mo oficiais da Federa-
ção, nb~s ca.nrpe ona tos constantes
da letra "f" da"presente ,nota of í-

cJal. ..• - ,- ,

v C.!>d\fPEONÀTO 'ESTADUAL
FEMI.i\"INO (ADULTOS) - Socie-
dade Giná:;tica .Põrto Alegre 1867:
Sociedade Ginástica Santa Cruz e
Atlético :Esporte Clube.
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'IGIPA VIAJA AMANHÃ EM ONIBUS ESPECIAL Como já foi divulgado, terá inicio
amanhã, na cidade de Santa Ma-

" G Campeonato de Basketball-Feminino do Rio Grande do Sul. A delegação da Sogipa, que repre-
itarã Pôrto Alegre, neste Importante certame, viajará amanhã de madrugada, em ,onibus especial .
embaixada alvi-negra estará assim constituida: Chefe - Ernesto Otto Ritter; teénico - prof,
rson Ruhe; massagista - Carlindo Gaffrê; juiz "'- Antonió' Malafaia; atletas - ~agda (eapitã) , -
irgot, lisa, Cloé, Clarisse, Beatriz, Ruth, Elizabeth, lvone, Neusa, -Noemí, Carmen e Lilían.

Na foto, a forte equipe segípana

LLJ u....I
.~~
::::z
<C'Oê5~ ;soluções da Federa~ao..Gaúcha de Basket.::z::::: ''''uma seSSrLO regul a r r ea.l i- a) - E:nc,,:rrlirÍha âo 'ir: l.ó 'vice-I 11) - Publicar, para conheci-

a .i?~~p::ta-fel.ra pa s sad a, a di- p.resf d en te da. JJ\~,detaçõ.o.,. .es port í s- rnen '·0 dos Int euessad os, as tabelas
~ - • da F'ed er açã.o Gaucl1a 'de ta Sérgio NJ1pe:;; E,lcJ,e&hestté, r e- dos jogos dos .campeonatos esta-
~ b,ül, Sc..gundo nota o f içl a l presen~allre, da EGB. na cidade de duais aCi"r.a -r-efer id-os, que- sã.o as
_ da foram tomadas as _se,-, Pelotas seg uí n tes :

, s ;'esolnções: CAMPEUNATO -FEMININO
~ b) - Respondercã .ià.rta do es- dia 16-,2 - San-ta' Mar-ia x San ta
&....I;í". U-.I port.íst a Ví cant e .Monato Fires de Cruz; dia. 17-12 - Pôr t o- Al egre x

• • Ca rva Iho, prestando os es cla recl- Santa C,.:1Z e dia 18-12 - Santa
~ m en tos sojíc í tad os . Maria x Pôrto Alegre .

CAMPEONATO' .JUV'EXIL - dia
19-12 - Santa: Mar i'a x' Santa Cruz;
dia 20-12 ,- S-antà Cruz x Pôr to A-
legre e dia 2'r-1~'~' Santa Marla x
Pôrto Al egre .' ..~ . I'.'

CAMPEONATO IN'FAXTIL - dia
19-12 - Pôrto, Al eg re x Santa
Cruz; dia ~O-12 - Pôrto Alegre x
SanJ.a 1\Iaria. ~ .d.ia__..2'1.-.12~ .- .Sa nta
Ma.ri a X Shnt.a, Cl;tlz, •. " "
i) - D&clar:ar ~qtle.·.0$. assuntos

relacionados CQ1U. os; -can1peonatos
referidos nesta nota,ofieiãJ. que por
qualquer rnotivo.. nã.o t en ha m sido
ve nt í l ad o s. serão tr.a tadds -p o r oca-
sião da j .a r·eunião, (,,, -ca da Con-
gre s so, í s ;o é; nas- -datas -de- 16 e
19 do corrente, co m vo -hô rá-río da.s
·15,QO ho rus, já ma r-cad o ,

c) - R 3sponc1eor o oficio do re~
pres on ta n t e <11ft -Pa na i r - do Bra s l l

S, A" co nst a-n te- da" presente not a

oficial.

'd) - 1'11:camÍlihar'aó'dlretol' téc-
nico da Federat:ftb, pa ra í nf or-ma-
cão elo que fór,,- s'o'l í ct tado, o ofi-
cio do Ir'-r:i::. 'Atl'é'tico Club e, da ci-
dade de' Livramento.

e) - Provi<;lel}çiar a, resp ett o do
solícitado ,pe)~ .Confedel'ação Bra-
sileira de Ba s'k ej.ba.Il, em seus ofi-
cios co n s+a n te s do s .í t eu s 10 e 11.....-------------1 da pJ:esente nota of.iclal.

f) - C0nstdEirat" irí sdri to s nos
cn m pe o n a+o s '~st~fdlf~is 'a b a'i xo 811U-
m er'a do s, 'OS sl\g"Li!n~~s', f í l í ad o s :

j) - N'io tomar conhecimento
das d ecl s.r-açõ es do desp01Jfsta An-
tonio Cu ri, da cidade de Rio Gran-
de, pu b ií oa das na edicão da F'ô l ha

da Tarde E~portiva d'e 10 do cor-
rente, por julgar In co nven len te. pa ..
ra O b a sh e tb a l'l ga u ch o polêmicas
em torno ele fatos em que a Fede-
ração. por ser urna Entidade sér-ia
e reconbcctdamen te ho.nes ta., j{t,.
-mais pr'o c ed eria, COIllO deseja a trí-
buir o dig-rríss lmn e reconhecido
d esp o r tí aca.: Pena que O S1'. An to-
nio eurl, tenha pr c cedí do de-ssa
f'orm a, l:lO:!S as por-tas da 'Fed-era-
ção sem nr'e -es tlve ram e co nt í nu am
a .-estar abertas" aos, desliortj'stas
qU~ desejarem, . com ~'3jnceJ'jdade,
tratar .de assuntos de seus i..ntE>l'eR-
ses. ' ~

v, C,tll-IPEONATÓ 'ESTADUAL
FEMlJ.'\'INO (ADULTOS) - Socie-
dade Gin{,stica Pôrto Alegre 1867:
Sociedade Ginástica. Santa Cruz e
Atlético :t::8porte Clube.

VTII CAMPEONATO ESTADLTAL
JUVENIL - Co rjjrt ia'n s Atl tico
Clube; I'eq'Opole Tenis Clube e So-
cred ad e Ginástica Santa Cruz.
V.III CAMPEONATO ESTADUAL

IXFANTIL - Grêmi-o Football Pôr-
to Al eg ve.n se ; Sociedade Ginástica
Santa Crue e Co r in t í a n s Atlético
Clube. '

g-). ~ ,Desig:nár 'os esj:iortistas
Lho Obst e Iieliõ Ag uiar. para à-
tuar em. -:cc mo oficiais da Federa-
ção, nós campeóna toe cons tan tes
da letra "t" da' presente nota of í-
cí a l , ' , -"
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9UINTA-FEIRA, 17 DE 'DEZEMBRO DE 1959
BASKET: SOGIPA ESTRElA NO FEMININO ~--

A Sog.ipa, que .representará o cestobol põr to-e l egrense no Campeo-
nato Estadua'l de Basketbal! Feminil,lO, ora em andamento 11>" cidade de
Santa Maria, fará a sua estréia hoje no aludido certame, a.o enfrentar
o for.te conjunto da Sociedade Ginástica Santa Cruz, da cidade' qu-e lhe
"empresta o n0111e. ' .

VIAJARAM AS SOGIPANAS - Em condução espeCial, rumou pela
manhã de ontem para a cidade de Santa Maria a embaixada da Sogrpa,
que hoje fará sua estréia no certame estadual. As sogipanas, que .tleteIn
o cetro estad ua; há vâríos anos, viajaram confiantes, certas que regres ..
sarão vítoríoeas, embora saibam que terão. pela fr.ente equipes muito
b{!:111treinadas c que veuderãó .bem CJ3.ro uma derrota.

ESTADUAL INFANTO-JUVENIL - A partrr de sábado, ainda na, ci-
dade -de Santa Maria, serão disputados os campeonatos estaduais de nas-
ketbal! categoria Infa.nti l e juvenil. No primeiro deles representará a
capital do Estado a equipe do Petr ôpdle, enquanto que no torneio ju-
venil far-;:e-a presente o quadro represeutatívo do Grêrnio pórto.. Ale-
grense .

17 .'DE'DEZEMBRO' DE' J 959
FOLHA'" I:>A tTARDE

SANTA MARIA:'· SOGI PA ESTREARA 'HO JI
NO ESTADUAL DE BASKETBAll FE M IN INO
SA~TA rdARIA, 17 (Espeeíaf)

- Geral interesse está desper-
tando o cotejo desta noite, ou se-
ja, o segundo do Quil\to Cam-
peonato Estadual de Basketball
Feminino. que estará a cargo dos
categorlziúl9S conjuntos da So-
gipa-, àe Pôrto Alegre, equipe
que soma o maior numero de lau-
réis do Estado, e da Ginastica
de Santa Cruz do Sul, campeã
da "Capital do Fumo".

E' um prêlío que reunirá as
duas maiores forças do basket-
hall feminino do Rio Grande do
Sul. E, ínãíseutíveímente, será
uma .veleja que deverá apresen-

tal' um tl':>'~CUI'SO 1:Ios mais e-
quítíbrado- e movimentados.
Torna-se dificil prognosticar

um vencedor. Tanto sog ípanas
como. ginasticanas vieram para
este certame em coudícões de
levarem o título em jogo. A es-
tréia (Ias estrelas sogípanas, que
contam com grande prestigio
nesta cidade, é aguardado com
vivo interesse pelo publico es-
portivo local. ~ Ginastica, ontem
à noite, cumpriu o seu primeiro
compromisso, vencendo. Sua .a,-
presentaeão foi a molde a a-
gradar o grande publico que se
fez. presente ao embate. Espera-

se que a arrecadação de ' logo
mnís seja superior à anterior,
tendo em vista' as excelentes ere-
denciais com que vieram prece-
didas as uuas equipes, consíãe-
radas as forças exponenciais do
certame.

RESULTADOS DE ONTEM

Na noite de ontem, inaugu-
rando o certame, jogaram 0$
quintetos de; Atletico, local, e do.
Ginastica dp Santa Cruz. O qua-
dro visitante, demonstrando-
maior categoria, suplantou o A-
l1etico por 38 a 28.

SEXTA-FEIRA, 18~DE DEZEMBRO DE 1959:"

Hoie "I noite o ú:Ullpeonato
Estadual \ de BIl$ketb,!U Fe11l!-
nino,' orn em retllizn~tlo nn : ea-
dade <le Santa lUarin, entrará
em sua fase de decisuo, .cOJU
a llis])uta da terceira e última
rodndn. Elll contcjo que deverít
ter ll1U traDscor~'er dos -mars
interessantes, estarão f1"ente a
rl..ente os quintetos 1oépresen ..
tath'os da Sogi},a e dó Atléti-
CO, :respectivalncnte, < cunmeões
de Põrto Alegre e de Santa

. JUarill· -

A RODADA INAUGUR,'\.J.
\

A' .noite de anteontcJu :foi
Ilh!ilJU't:ulu a 1'odada inuus:nl'a}
.10 (JlUupeonato Estadual de
Bttsketbal Fentilltno, ent :Jtl-3:tCJl
flue 9.});·escu1ou conto (leg:la..
diantes os conjUntos l~ellresen ..
rarívos da, Soeie,lalle Ginústica,

Estadual femjnino. de basket
deve re.solver-se esta, n o ite

de Snlltn_ Cl'uz,. e do .Atlético, _
de SaDta 1\laria. A ef).u,ipe de
Santu Cl'llZ foi n vitol.'iosa. ,pe- ,',
Ia corrtnrrem de 38 x 28. Antes -v

.10 ma tch houve, o 'h'àdieional
,Iesfile ,le "beriura do ecrtam'\!,
percorrendo ns equipe~' u!t priu- ...
efpufs ;t1'té1'ins da "Cidade Fe'J;.:--
].,o,~iúria~'.llliriaJll, -da GillástI-
ea, 10i a "cestinlul", êom 16
poutos.

Ú:BIPEON,v.i;o
ISFAN1.'O-JUVE-"IL

A llaxtir de a\lulnliã~ '-Uiu(la na
cidade .le Santa ,lllar1a, te1'ft de-
.seln·ol,'ilnento o Gau1pconato_""
Estaw..al de Baskeiball Jnfal1-
to ...Ju'l-enil.· No aludido CC1'talne
L'elll'esenta~ilo o cesto boI )lôrto-"
nlegreJ1Se ás equipe~ .10' Peiró-
pole (inf:tlltil) e do Grêmio·
(juventt) , . •.
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ciais, ,é a Sogipa uma forte candidata ao
li' .'.titulo máximo'. '

( '. '. '.,,' 'I.' l ':'. ,"

, 'Como, se 'sabe, terá 'inj~i{)hoje; ls.I:}jta',di-
dade ..o Campeonato Estádua;l deB~queté~
hol Feminino, ccn~l1tl.o com ti pal'ticip~ão
'(l~ três coneorrentec •.'que; sãoás'eqllip~S rir
pnnentativas do Atlético local, da Soéiedade
Gi'llástrc~ de Santa Cruz e, da SOGIPA,cam~
peã pôrtoalogrenso de 59, . .

, O At1éti(n todos nós conhecemos, 'Sabe-
se que é uma equipe' nova, que pela prjmeira.
vrjz;part.icípará de um gra:ade certame, mas'
que nem por isso deixa de ser um candidato ' .
ao título, dado a grande vontade de Vfncer e a . . . . . ""'...•.'.' I

., _. Esta é a pcdarosa represenação (1\), SOGIPA, que estará paa-ticipand., -do-Esta-
tradícional «garra) das garotçs diIrgida~rlual doeVolibol Feminino, a [",;r irficiado 'hoje, 'nesta cidade, tendo comnIocat.a.'
'nor. J.orge l\ia]·ques. O Ginástica já é' tam . tuadrn Amaury Fu:nck, reduto do Atlético, patrocinador docertame. Em' pé, da'
bém .nosso conhecido e sabemos que POSSUlf'Squerda para a direitn:,na 5 - Cesha Vou ~ndt, na 4 - Beaüi~ Elrna' ;Ri-tter, I
. uma equípevatorosa e digna de respeito por " :1.1: Magda BurgerRivé. na 13: Mar ao+ Rüter c1.3. Costa, na 12: Noemí Víeta,
qualuuor adversário, A Incógnita para .nôr ,9 J: E;,\:.herStegrnaycr, n° 3: I1za VeV_1,de ?livdra. Azachadas na mesin,.a.;.or-I

i.em: Df 10: Elizabeth Von Endt, n° 14: Cloé Mafalda Gubert. nO,15: Clarisse
constitue-se na equlipe do SOGIPA, a qual Coretti. As sogipsnas e~Úear['.) amanhã frente ao Ginástica. . "~,o :.
no entanto, pr~os dados' que eonseguimos ~
seu respeito, pela eredeneial deseusjntegrar-
tes, deve ser apontada eomo.va mais sérí.
candidata ao titu~~máximo dêsse certame
pois, para comtearmos .diremos [apenas qu
nela fi~gura uma atleta como ~ial'goRitter
por demais conhecida nos círculos esportivo'
nacionais e até mesmo mundiais, já que par-,

, ticipou do selecionado brasileiro no _últtmc
mundial de voleibol, realizado em Paris .

.Daremos, a s::I~uil;;para que os despor-
1:~,t;is locais tenham uma ;~déia do poderia dr

. representacão sogípana, a relação de suas
gtietas, com uma rápida biegrafía esportíve
,das mesmas. ,

. Com.tjaremos por GE§HA VON END'F
- Campeã nos anos de 1036' 57-58; tendo sido
anteríorm-tate gl'u,m.clccampeã de - natação
nodalid?,n.o de (\&;nü:rt~€'r..1qu,-e in~.;egl'Ju vá
l::as seleções gaúchas. ' ,
. BEATRIZ R!T1JCER_. Oampeã'emLêõâ-
53' 57~58, tendo sidocampeã 'de VOlibótpórlIk
versos anos, várias V !:z;es'campeãàé ,ªtlertis'"l'
mó. integrante também de .diversas seleções

gaÚC~~~G~A .BURGER ~I'vÊ,'---.: cá~~e~"l
nos ~os d'e 1955-5.6-.51'58., ,Cànip~ã d~~'v,~l~<l
bolhá 7 anos, Cestinha absoluta .de todos o;!
mUllp'conatns, IntegJr~nte ().Itnda§..asSde õe:;
gaúchas e .é ao ,capitã da equipesçr l'IJ2,ua'.:

MARGO'I' RITTERDAcn§TA~-' '()~m"
.peãde 1955-56-57., Campeã de 'vólíbaltain":
bém há 7 ,anos, Campeã e'rtc)]l'diSiá de at~(~F-~~~_~~~ ~' __ ~_~ __ ~
tlsmo . Integrante das sl=)~eçõesg8,úcha§y.teu .
do íntegradoaseleção nacional de volibol. n.
último campeonato . mundial, (1(sputado.:en
Paris,

'NOEl\U VIE'IA _.- Campeã 1105 .a,nos d(·
1956-57 58~sendo outrograndevalor' d~equ,j,!
~. . . .

ESTf1ER STEGMAYER - Campeã noe
anos de 1956 e 57?outra figura i.ID:1 destaque ..
", ILZA VEGA DE OLIVEIRA - Campeí
nus anos de 1955-56 57-58, integrante de vá.
rias seleçêesjraúchas, sendo também campef
de volibol 'em 7 anos.

ELIZABET:H VON ENDT - Campeã
nos anos de 1955-5()5"'~58·.··Aritigacampeã' de
natação, ao que parece não (j3t:1emaçãones- .
ta ~slrij.pora;da. .. ,.. ", A; ,~

,CLOÉ l"IAFALDAGUBEUT - campeã/'
nos anos de 1955 e 58, Campeã de volibol 11~
p:esent~ temporada. Integrou todas as sele I
çoes gaúchas ,. .

CLA~ISSE COPETTI '-: Oamprã um);
anos de 1956-57-58. I Ê também campeã, de I
volíbolê i~ntegrante de' vários selecionados
gaúchos.' " . , : ' ,<.,. I

.Integram ainda a equipe, todas com gran
de destaque, mais -as seguintes atl: r1;as:.Ivo-
ne Pellenz, ElizabBth. Muller, Ruth Muller,
~ eusa Coelho fi Carmem Cauduro Benaduce, I
qUiJ é santamarieuse., ' I

Dirige a equipe técrveamente o profes-
sor Gerson RuIm, massagista Carlindo de Oli i
vei~a G~ffJl"é,;~u.lzAntonio M,;a.iafaia,vindo. a I
delegação che I ada pelo SI". Ernesto Otto RIt- j

ter, viee-pr' bidenteespcrtàvo da SOGIPA. I

,Ê, pois, como 80 vê, uma represesrtaçào ]
'<lerésnelto, que vem. 'munida 'dt': ótimas c}':) \
dcucia..i.I?, devendo, ror Isso, realizar gr(l.u:1· iJ I
exibieões nato o' c:ú~lico esportivo Iocal . .( I

,.;
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SOGIPAi

..~OU1PFnF
Rapida biegraíia esportiva das integran-:
tes ,da 'equipe .sogipana >: MargQt Ritter;
conhecida. mundialmente - Pelas creden-'
ciais; ,é a Sogipa uma fOl~te. candid~ta.a'o

! ;' . título máximo'. "
( 'I "", •.

,'Como, se 'sa1\e, ter*, íníeío hoje;'nh~ta'.çi-
dade, :0 Campeonato Estádua;l de :n:a;S~uBte:
h?l Feminino, cünt? ndo '~omn .p~~;t%i{}ipa,ç~o.
'<lei ,três coneorrentes. 'qu.f?;' ~ã~~§,"eoi.tlip~~~r(r,
jnq;jentativas do Atlético local, da, Soéíedade
Ginástrc~ de Santa Cruz e da SOGIPA,cam"
peãpôrtoalegrenso de 59. ' .' ' , ,

: O Atléti(Y) todos nós conhecemos .:Sabe- ,
se que é uma equipe' nova, que pela prhneira
vrjz; paetieipará de um graHde certame, mas'~:~í~:::,,~~~~S!~;:!~:::n~:~::~::~!~~t:',';".".';;;';;;'i " ';;', ';;"'; t ..,;';;'';..;".;.,.'.,'" "', • ',' "',,. " ,I
tradicional «garra: das g,arotas d'1'T,1 zidas Esta é a P?é!;ôyosa ~e1?rese~,::açã~ ~n~SOQlP:A, que e.st~rá p;articipando'do,Esta~1

U.I. ~ '" '" i':'-'-U - <i,uÇl.lde Voljbol Feminino, a f.:1' iniciado 'hoje, 'nesta cidade, tendo como ,lo,cal',a .
'nor. Jorge .Marques . O Ginástiéa já é tam ruadrn Amaury Funck, reduto do Atlético, patrocinador do ,certame. Em'pé,da'
bémnosso conhecido e sabemos que pOSsUIE's>Querdapara a direitn:.'~ 5 :-- Cesíha- Vou ~ndt, n° 4 ~ Beaí:ri~ EII'1).a,;~Il~!te;r,I
' uma equipevakorosa e digna de respeito por, '1' J.1: Magda Burger.Ricê, n" 1,3: Marg-nt,Rüter da Costa, n" 12:, NoerniVieta,
qualou (li" adversário .A. Incógnita Para .nór ,<! J: E",\:her Steg!fhà:r'~T. n° 3:' 11.za VeV,:1, rlé' Oliv-íra. Agachadas,~na I?eS~!1.-or-.1

iem: n° 1('): Elizabeth Von Ec!dt, n° 14: .Cloé Mafalda Gubert., n 15: ' Clàrisse
constitue-se na equipe d{) SOGIPA, a qual Co:.:;::etti:As sogípanas es.réarão amanhã frente ao Ginástica. rÓ: " , • ,

no entanto, prâos dados 'quecon'seguiIp9s ~, __ ,_~''_' ,_J.. ' ~, ' '~

seu respeito, .pela credeneíalde seus íategrar:
tes, deve 'ser apontada. como, a mais sérk .
candidata ao tltuJo máximo dêsse certame
pois, para' eomtíçarmos .diremos [apenas qu
nela fJ~gura uma atletacomo Mal'go Bitter
por demais conhecida nos cirqlllos esportivo:
nacionais e até mesmo mundiais, já que par-.
ticipou do selecionado brasileiro no últl'mc
mundial de voleibol, realizado em Parâs , '

'Daremos, a s::I::;uili;;para que os despor
1:~,t2S loeais tenham uma Ldé:iado poderio d::

. representação sogtpana, a relação de suas
atletas, com uma rápida biografia esportiv»
das mesmas,

. Com.naremos por' GE3HAVON JDNnrr
-, Campeã nos anos de 1036' 57-58; tendo sido
anteríormtato g.ra.ndccampeã de- natação
nodalid2':~l() de 0~nürt~€'r:'1qlle integrou vá
íi:as seleções gaúchas . .' '.
. B~ATRIZ RIT1J.CER- Campeã'~m'1955-
53' 57":58, tendo §~dOc::ú"'ilpeãdéYOUbút:porlIJT'

, versos anos, várias'\n /:zes campeã(Jé ,ªtleftis,." ,
mó, 'íntegrante também, dediversas seleçôes
zaú chas ' \ ',.:~i
b"'" '~". . ' .," s»

l\1IAGDA .BURGER RIVE, '-':: C~~pe~~
nos anos de 1955-56-,57' 58. ,Càmp'~ã d~, voU:;,;
bol:há 7 anos. Cestinha absoluta ,de~todi;f~;0;,.

__ ~amp"eonf;}t!1s. Ii\tégll'%}lte (1(todas asselcf - e;;
gaúchas e ,é a catstã da equipe ser I'panav i "

, MARGOT RITTER DACDSTA-' 'ú~:m
'peã'de 1955-56.-57,. Campeã de !volibal"tanr'
bém há 7 ,anos. Canipeãe;p.~t:éJl'di~ta de at2c~I----.-----~_ , """-~ '""'"
tlsmo . Integrante das §!:i~eçõe§gaúchas, ten ,
do integrado aseleçãe nacional de volíbol.n. i
última eampeonate mundial, (1'rsputadO"eIl 1
Paris. . ..

'NOEl\U VIETA -, Campeã uÜ5a~os di'
195~-57,58~sendo üutrog-rai\fi.bvalord~equj"
pe.

ESTliER STEGMAYER - Campeã nos
anos de 1956 e 57, outra figura (]I:! destaque,
~'. ILZA VEGA DE OLIVEIRA - Campeê
nas anos de 1955-5657-58, integrante de vã,
rias seleçõesanúehas, sendo também campef
de volíbol 'em 7 anos.

ELIZABETH:VON ENDT ~ Camneã
nosanos de 1955-.56 57.:.58:'Alltigacampeã' de
natação, ao que parecG nâo (\3141, em açâones- ,
ta tmIj.pol'~da,. '." ' .: 4: ,~

,C.LOit MAFAILDAGUEF,RT - campe'ãj'
nos anos de 1955 e 58. Campeã de volibol: na
presente temporada. Integrou todas as sele ,
ç5es gaúchas, . J

CLA~I§SJ4~COPETTlí .-: Camprfí nos;
anos de 1956-57-58. I É também campeã, de I
vol:bol é: j~ntegl'ante de :vários seiecionadÜS

jgaúchos. ' , .. f. . ,'~' I

Integram ainda a equipe, todas com gran I
de destaque, lllais a.s se~uinte§ a,tkrtas ~ IV{F
ne Pellenz, Elizab~th Muner, Ruth l\'IuHcT,I
~ eusa Cnelho {:,Ca""lllClll CauduL'O J3enaducc, I

;.•..
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. 'RAZÃO

(ONFIA TE A EP .SENTA(AO DE $ANIAftUZ
. .,' . , • ., ' ,j',1! _.... -

Palavra dos ot~ei'tlse do técnico Clóudio Backes (Risada) .; M,argot Rifler é a maior pará as_santa.ç~u!ense~s,-:
Ap~sár de' renovada, g equipe do GinásJica '~embôas condições - .Cláudio Backes vê na Sog,ipo' alôlUul$ ~~étia

t€Eradidatu - Stlcy! Sofia e ~eda chegur,nnn' ôntem, já a (, I t im a. h e r ~~',. .(,~'. " .. ~:I .

Na tarde de ontem tivemos oportunidade de ra do fumo,bem com6 de Cláudio Backes, o po- - Embora não vindo em .nossaIorma rriáxi-
fazer uma rápida entrevista com, a representação pular Risada das quadras santacruzenses, que é ma, estamos preparados pelo n1erlos"para tentar-
. de Santa Cruz, que Se encontra nesta' cidade, o- o preparador técnico da equipe. .' j mos proporcionar bons espetáculos ,a08 'desp'ortiS-
fim de participar do Estadual de Basquetebol Fc- Tanto as garotas, cornotécnico Cláudio Bac- \ tas loca.s . Trago uma equipe nova.' remodelada, j

minino, colhendo impressôes das estrelas da ter- kes, gentilmente aceder~m, m~smo interrompen-I qu~ não_ está ain~a rer:qend? o 11?á?C~1V.:0;~ínasque
, de por momentos o ensaia .que estavam. levando a. creio: nao decepcIOnara., " \' : . .\.

- efeito, referindo-se a esse certame,iIidividual-1
. Quanto ao Atlético, secoúÚnüó~ progrediu.

mente, da seguinte maneira: .-do conforme .demonstrou da 'últYl1à' Vez. quenos
CARMEM: - Estou bem física e . técnica- visitou, deve estar jogando muito' õéni" senduum

mente, minl-a equipe também, pelo que espero sério candidato ao título ._0: cotijunth~,ªa$OÇT:
aue f~çamos~bôa figura, E' o Atlético também~-lpA, .inegavelmente, d:ves,er .apo?~~d,oj comc .o
ma boa equipe e a SOGIPA dispensa comen,ta- Iávorito, dado sua grande "garra" _e

t
mesmo sua

rios.' O interessante é que Carmem pratica o categoria. ..' . ': i',;
Ibasquete há apenas dois mêses, treinada por Jor- Não conseguimos a palavra das atletas Sa-

I ge Marques,' cy, Sofia e Ieda, visto terem chegadoa estac.da-
NELSA' Est ' té t fi : de já quase a hora do jôgo, viaj ando emconduçâc

i . - J..) ou bem ecmcamen e; lSlca- . 1 : , .. ',' " ~l,:fe!,

Imente não, Em equipe temos possibilidades. 'A especia '. ,_ .".' " ~ :'"~
C::OGIPA o" .' .J " '. tend . TI.ir Acompanhando a Illlssao de Santa Cruz VI€:-. '-- P SSUlU granvle eqmpe en o em lV.l.ar-'. .,. • ' . ,

[ zot rJitte lho ,/ rtl t .....' '. ramo ainda as senhonta. s LUCIa B.arth, Margot A't;-
b \,'/ r sua me or a e a. -. , . .'

I
NILDA' O· br tinh d .' . ' : 1'" '" nes, a senhora Hilda Drayer e o: garoto Alberto. . - ro m o a eqmpe, com '-' Q'. D ., - d' r,VI' . .

nos disse: V' bô f . rayer, progemtora e írmàoc e 1 mam, ou me"'. se: - lemos em, oa .orma, esperamos . S· . ....
I Fazer bonito e. aponto Ma~~ggt,Ritter como a mais Ihor: da acy .
i destacada da Sogipa. ". . '.' ..' -"- . .;..'--.;.... ---'--'----- ....
I GLACY: - Estou bem, preparada, minha'l
I eq~ipe também, c.onfiam.os numa j~r.nada ,feliz.
Vejo em Margot Rittera maisdestacâda sogipana.

SHIRLEY: - Que começou a jogar basque-
te em outubro do corrente ano, acha-se bem e
confia em suas colegas de equipe, vendo também I'

j' em Margot Ritter a mais destacada sogipana .
. NORMA: - Um dos valores de mais ,desta-li

q~e .da equipe.rdisse ~star e~1 bôa .~orma física e.
tecnica, que sua equipe esta ·tambem preparada

I para uma bôa jornada,' pelo que espera levar pa·'·
ra Santa Cruzo título máximo. Acha (o Atlético
Um bomconjunto, assim como a Sogipa, a quem'
teceu grandes elogios. Não de~tacaatléta soglp!'l~

I . ' " .', na,. dizendo que todas jogam muitobem: . " .
I ' CLÁUDIO BACKES (Risada)- F'inalmen-.
, t~ inquerímos ao preparador do Ginástica, d\zen~'
do ele o seguinte: ' ; \

!
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ESTADUAL DE HASQUETE '; EEr{fI~IN,O "

GINASTICAX SOGIPA O~
, _to~uma partida~u~se an~lRia ~O~O.jd~.~C01l10 ~ ~ais 1é~ia candidataa.,c?ã-
sensacional, prosseguira na .noite:de hoje, quista do titulo maxlmo, desse certame, •.,.,
ia quadra .d~A.tlétko,o&tadual de·,b~s+ O)jôgó; s.erá realizado a no!t~,1~v~f®.
uete' feminino tendo como .adversários iesta!" em vigor os mesmos pr eços. ~e~J1:1, ,. , .. " ',' , ' /,

S categorizados conjuntos do, .,Ginástica 'tet!t~ou seja: ,30,00 e 20,00: . '. .', ',,,:~,:
':e Santa: Cruz, que na noite de 'ontem, I .'~~ina .grandeexJ.~ectabva· ,en\ .~or.?O
'ealizando bonita exibiçã~~ venceu ao: d~se embate, pelo que uma gran~,e a$.s):'"
I'\niunto local: do Atlético,~ eda SOGIPA tênéia deverá comparecer novamente !'~o
Ia Capital do Estado, que ~méredencill": r~llto atleticano na noite de \toje. ,ti

TI,C1\~N'O"··PRE:LIO~JjE-,ABE-RTURl
"DpESTAéDUAL DEB4S0UET"E, FEMJ.NIN,O: 38X,2~\:~~:,~

De brande brilhant smo revestiu-se a norta- disputarem um~ partida das mais movirhentadas, marcador, para nao mais serem ul,trapªssé\pas'" e (3),0 ~r~ll, ,,4)l)na (6),.Cleusa,.(.6), o.lyen,~taq~ .•.J}l
da ~e abertura do Estadual de Basquete Fernini- e interessantes, que cremos ter agradado a grm!">,vencer a partida, com méritos, ernuito [ustamen- jh ((1), .:' " . , ." ", " '".:<.
no, ll1a~gurado ontem, == cida~e., i l:!e á~ss;stê~cia presente. )' te, pelo, escore de 3'8x28. .; . .' :', . ~ ',','" . . '. ",.~ ;.';!,' " ,t~ .. ,

. Apos ° gr~nde d~sflle que f01 realizad» pe-I' O Ginástica marco; ° primeiro ponto do cer-I O Atlético pagou. tributo a inesperiênc~~ 'dE: , ' ~' C ES TI I NH A ;' ";."' . \:;";
Ias ruas centrais da cidade, puchado pela Banda 1ame, por intermédio da excelente atleta Sacy, suas integrantes, enquanto que' 'o Ginástica l)'~,à,,:l' ,;, .,:. ;" .. ." '."". . ' "::;.' .'-;',l~.\;'"
d~ ,l\~úsica da Brigada, ~lilitar, as delegações se 110?:i'$p.do um Iance Tivre Marcou °..Ginástica; lizou o que se esperava; ql!e foi :UI!lé,lexib~qã9 ;b,(J~','.: f0j; ~,~s:i,nha da p~:rüdq, ~o~~.;l~:P.o?tÜS:;iB~
dirigiram para o Estádio Arnaury Funck, onde m31S' alguns pontos. reagindo a seguir ° Atlético, nita e cor-vincente . .,' ",', ' .': .. ,,:o~ayel:atfeJ~,sant::\Cru;;'te.nsé, Mlnam,oiU::m,.el~~ ..r
já ,se e~con~rava uma g;ande assistência, tendo,pará se avantajar no marcador e terminar ven-~ E Q U I'PÉS·. .· .. ,,·:,ap.°rul~'S~cy~ .. ,:.·. ,~';! s: '>:"":;;::,,',::
apes o Juramento. do atl eta, formulado pela atl e]en do a fase ini cial, pelo escore de 16x 13 " , lIs duas eq uipes ;oaaram ç marcaram, dac.se-}: ':". A·lllII r R,Ac :f:M .' \':

ta Erny, do Atlético, bem como as demais cerimô-] 'N. a. fasecomPlementa~,notou-s ...e que. as. V.. isi- .guínte ..manoeira: GINA. ~T.~Ç.'A..:..~ar.,m.,-,em....'...,..(.'2.'~',!.':P:~?·L.~C•.,."..~..u.n.".cio...~a...r...,;..a...~n..,,;.n...a.:.~..~~:t,r..'::~.f::..m",~~:;,..,.::b..~'~ ...,...:.,:d.,....~..l1.~.':"'.
mas, ,de .praxe, foran: ~ q.uadra os conjuntos do tantes passaram a se movimentar melhor, mercê cy (_), Norma (11), Ma~Ia (-\ NIlda,:, (2)'~r~e'êla;'~~Tlpe~l1~;? :.lJf"J!tcal, g~e''',~:\Mala.falR ~. o;,~~~l
Atlético.Iocal,e do.Ginástica de Santa Cruz, para o que passaram novamente paraa.frente nol,(l), Sacy (16) e Nelsa (6). ~TLETIC.o:";qa~~m _~fty?~!eJ;';Cat~~:,:'.\ , .. ' .,. v: •.• :,:,),,J,~'~~.,..~~;-~.\.:;

r-= --- ".- -' ~...,._.,...".... '~~--""".,.'•.......-.,.'" '" .._ .."- . ,'" ,'~

_.- --'- ..~.._.---..- ..- ..•
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f ESI ADUAL DE BASQUETE- FEMININO'

:NlTóRIN '··(ÔMODA--Dk,SOGIP lI' . '. ,., .' . .,' , ' ,. > " ~<, ." ", '

IFRENIEAO" GINÁSTICA,i ONTEM'
; 58x23 paraa~"pO:rioalegrenses --- Imperou à maior'cCitegoriá das .Sogipa:"
,'nas-o .Mag«;ia,.~F0l!l 23 pontos, foi a c~~tinha dap~~tida, -:.::'5s"~ie:piesentErll-
t~s .daCapita]: conflrmaram suas crerlencíaís -..... :M:àrgof RiUér,\üna.adet~
?erfeI~a -,- Bô~t:J;rbitra'gem dosir~,ão':Caln ·-.,Atlétic~e Soiipâ'encerram'

. hoje o'cjrtam,; .. ' ..',. ,; ,;.t{

Com o jogo f:iOgipa x/'da.) tranquils, que não Clariss~,(9);,Beatriz(2),
.Cináe.ica de~an~a Cruz, chegou nunca asér amea~,C:16:, (4).;)~~.9~her, (2), ,E- , "
teve prosseguim ento na I ç ada pelas garotns santa - .lizabeth (-)'. ' ; "
noite de ontem o ]~sta:c1u':lll Cl uzenses, que apesar da 1:\ SANTA CRUZ: Mirori - , '
de Bascuetebol l,i'eminino "garra" e da vaãenti., com I (14), 'Ndsa,' (-), Sofia' EDY ~ ,EDA dua d" '" d t da' l' , d
saindo vencedôra jUS-1 que lutnm não consseguí- (3), Ieda':' ,(6), Norma (5), \ ' ~ ;.: s ~s mais es aca ~s.at efas ,o
ta e merecida.mente a e- ra~ superar a. maior cat,:- 'Ni1da ,(-) ; .Carmem ,(-) .' AtleÍlco ,~.,~., -d(',ve:~aoestar em' açao ;no~,sé~io
nuips d" Capita l do Es- ,Q'Or,,3,da equlp.e adversa- "" . ~o~promlsso d~{hoje. frente a representaçâc da
t:ccc', pe~o~ lamrp convin~ rio, .,(1,1',:, foi dilatan~o ~.'~" JO::;O'DE ,HO.JES,6gip~, no embale d~ encerramentó dO'~'sfàCijlal
I (,-ll<"ee JU.sto de ~,8x28 ." . m~eadJ"L a seu" bel p,la.ze,: ,~' : .. . " d'~,Basquefeho] .Femíníno. São duas .oga'dorasde
.' , As pupilas do mrofessor .ate, alccncar . o ''!r'lI'1-- . ,Encerrando ',) u)rtame; bô . 't" t' '. '''1 ", .' . ,." '! ' J . Ijj, .",',: -'.',
. , ' • ... "J:f,.. , ,. . . , " ca as a ura pc o que "'(·~'presentam creu" ..,) ,,Rúhe foram" seninr« supe. ,to que conquis:ou., -estarãovem confronto na; ;. '•.. ' ,'~ '. .:.., ~,(,', ,~ '. ." ;encla,~as
rior: s técnicamc;nte, man- A~ ;'tlétas sogíjanas n:oi!e de hoje .as, TeJ,rz'<:en'~lrcm:a q:ua,dra par~ ,'faZ~7r'Jren~e as exc;e.~dón:àis
daram 'Di3.S ações-desde os "conf!rmaram plenamente- tl:lÇO,E:& -da.Bogips..e dOl,.t\J~. ,aHetas scqipanas. c,',

minutos iniciais eb jôgo( as crecl-enci~is de qUe vÍl.'l-, tlLtico,;:,uUpl, embate 9,1:'; ~ - ,'- . . . :,~ •• "
obtendo um-, vrtór.u.cômo ' ram precedidas, destacan- s'e espera ser dJsmll-IS

., dC-l-se,M.Jgda coPlo a cesti-I movímsntados.o . ínteres-
nha com 23 pontos, tzndo S3.ntes,émboràpontifique
g'l'ande atuação também a a ')9,uipê da Capf al corno I
'internacional Margot, que franc'l., favoritn da vitória
e, rcalmentj, uma p~l.n,(h~.fi "ç porGon::egllÍr;t~ do tW1: :
, ,:ta," apesar das demaíu ] ]1.1'máximo c~o certame. :
terem também =.Dir(~:~lrJ.m'6 encontro,
d. starc.das, dignas de e1o- -com bp'iL., atuação. os· ir-
glOS.· • MÃOS .Roberto e Walter
,Na equipe, de Santa I' con i

Cruz, ' todas' esforçadas
'corri Sacy s,e sobressaindo
levemente sobre as demais
rendr u o ("ue 'rcnl:rnénte's::J:
bia, J?orém. não tevê a c~-
;te~ofIJ., suficieate p!lra lI,

valizar com a eo..uir<~ :a(~
versaria .

. ,ÊQUiPES.

'

I s~~,eqUiPe~, iOb,ramaS"I'I,
SOGIPA.:Magda (23),'

Margot ~:(16),,' l~a.(2L,
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ESTADUAL FEMININO DE' BASKETBALL J8 - DEUM8R.8 - 1959

. ...-/

.SOGIPA ESTREOU NO ESTADUAL BATENDO
FACILMENTE À GINASTlCA DE SANTA CRUZ

SANTA MARIA, J7 (do corres-
pondente) - Eácíl- triunfo colheu
esta noite, a Sogtpa ante a Ginás-
tíoa, de Santa Cruz, pelo marca-
dor de 58 a 28, em disputá, do V
Ocmpeonato Feminino-Estadual de
:' "sketball,ol'a err desenvolvimen-
to nesta cidade. O prélío, que mar-
cou à estréia das metropolitanas
no certame, transcorreu totalmen-
te tavoràvel à representação pôr-
to-alegrense, desde os primórdios I---~----------------------_~ _
da contenda.
As grandes ríguras da quadra,

foram as cestinhas sogípanas Mar-
got e· Magda e Mirian, da Ginás-
tica. Atuaram e marcaram para
as duas equipes, as seguintes ces-
tinhas: SOG:r:PA - Magda (23),
Margot (16), Ilsa (2), Clarice (9),
Beatriz (2), Sloé (4), Ester (2) e
EIsa (O). Total, 58 pontos. GI-
NASTICA - Mirian (14), Neusa I
(O), Sofia (7), Ilda (O), Norma (5) ~
e Carmem (1). Tobal 28 pontos.
Com bons desempenhos estiveram
na arbitragem do cotejo, os apí-
tadores santa-marienses Valter e
Roberto Kali1.

SOGIPlõ. REGRESSARA
SABADO A TARDE

volta a Pôrto Alegre, sábado à
tarde e não pela manhã, conforme
estava previsto. A modificação do
horário de regi esso deve-se às vá-
rias homenagens que serão pres-
tadas às delegações visitantes, pe-
la entidade 10-::a1.

Sogipa, representará a conquista do
título máximo do certame.

A delegação sogipana estará de--------------------------------

HOJE O ÚLTIMO
ENCONTRO

. ;
I

Chega ao seu final, hoje à noite. o V Campeonato Estadual de
Baskettball Feminjno, em dese;,·:o\~·irnenGona cidade de S!'v Lr: .<t.
sustentarão a partida decisiva do magno certame estadual os qua-
dros campeões de Pôrto A!egre c c"p .. ,) 0','.:-' ~_
pectívamente Sagipa e Atlético. Este prélio vem sendo aguardado
com geral expectativa.

/

. t.
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.SOGI.PA ESTREOU NO ESTADUAL BATENDO
~·ENTE À GINASTICA DE SANTA CRUZ

volta a Pôrto Alegre, sábado à
tarde e não pela manhã, conforme
estava previsto. A modificação do
horário de regi esso deve-se às vá-
rias homenagens qUE serão pres-
.tadas às delegações visitantes, pe-
la entidade local.

A., J.7 (do corres-
, cíl: triunfo colheu
.ípa ante a Ginás-
Cruz, pelo marca-
em disputa do V
íníno -Estadual de
IT' desenvolvímen-
O prélío, que mar-
as metropolitanas
scorreu totalmen-
.epresentação pôr-
sde os primórdíos I~;;;;;~;;;;;;~;;;;;;;:::=====:=======:::===::;:.:;~:;:;;;~~

Sogipa, representará a conquista do
título máximo do certame:

SOGIPA REGRESSARA
SABADO À TARDE

A delegação sogipana estará de

íguras da quadra,
ás sogipanas Mar-
Mirian, da Ginás-
e marcaram para
, as seguintes ces-

- Magda (23),
a (2), Clarice (9),
é (4), Ester (2) e
, 58 pontos. GI-
irian (14), Neusa l
Ida (O), Norma (5) t
. Tot'3-1 28 pontos.
mpenhos estiveram
do cotejo, os apí-
narienses VaIter e

ÚLTIMO
ONTRO

L.L.I
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Chega ao seu final, hoje à noite, o V Campeonato Estadual de
Baskettball Feminino, em desei.vc'v+mcntn na cidade de Sol' L\: -a ,
Sustentárão a partida decisiva do magno certame estadual os qua-
dros campeões de Pôrto Alegre e (1~, .,] -;' '" " ,-

psctívamente Sogipa e Atlético, Este prélio vem sendo aguardado
com geral expectativa.
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.RESUI>I'ADO~ DO TORNEio DE
1 ,~A~t;-ilIVRE

.TU!} ta me lb é lI! t 'lII!orneio ln-

J~Infa.ttiJ; a Sogi!'1r L&lBk4W
o zou um torneio de la-nce-!i-
e, _COIIUl,ndo com a intervenção
todas as ca.teg-or ías, Eis o r e ..

olta.do eral dê st e to"neió'
y~TERAKOS - 1.0 lugar _

P·elclO Hahc~, 12; 200 lugar _ Er_
n,esto Oto R1ttú, 10; 3.0 Iu ga-r _
Gc rso n R.,,:h ••, "'10; 4.0 ""'gal' - Ca r-
10s Black, 10; 5.0 lugar - Giuse",p"
Gambar-o; 8.' .
.' FJ~M!NINO - 1.0 lugar - cia, .••.jlH~se. Sa Ie t i, 12; 2.0 lugar _ Ilza~
P~lzell'a, 1.2; 3.° lugar _ Ma.gda. 'I

Rl\~e, 12; 4.° lugar - Ruth Mu1-
ler, 11j 5.~ Iu g'a'r - Be.atriz Rit
ter, 11. . -
" Na "fest:,; de enceoDramento se-
'ao confelldos os p'rêmIos ao 1.0 .
e -:l.o .c010cado'S,do r6[eri(lo torneio.

'No setor
passado, voltamos a apOnbl.r Mag-
da Rive,-·à.~"estrêla" máxima, sem
concorrente, no----Rio Grande dor----'---------~-----------------,__-...J. Sul. Tanto na armação, como nas

BASKETBALL: O C~LENDARIO DA C.B.B. conclusões brilhou a. atleta sogi-
paria, agora- já com maíõr dose
de experiência, mereceadcr-síncon-
-testavelmenta o título a·~-:amais
,completa basketball-woman de nos;
sas quadras.

Te.l egrarnaa que nos chegam do Rio, informam que a Confederação
Brasileira de Basketball, em sua ultima reunião, aprovou o seguinte ca-
lendário para a temporada de 1960. Ei-lo:

Janeiro 16 - XII Campeonato llrasileiro Feminill'Ú, no Distrito Fe-
deral. Convocação dos altetas para o XVIII Campeonato 'sul-Americano
Masculino, programado opara Córdoba, Argentina.

Fevereiro 25 - XVIII Campeonato Sul-Americ,ano Masculino, em Cór-
doba.

'Março 11

Julho 1.0

Término do XVUI Campeonato S~l-Americano Masculino.
Convocação dos atletas para a XVIII Ol1mpiada.

16-- XIU Campeonato Brasileiro Juvenil; éin Salvador, Bahia. Con-
vocação dos atletas para o XVIII Campeonato Sul-Americano Feminino.

Agôsto - XVIII Campeonato Sul-Americal1o Feminino, em Bogotá,
COlômbia. - ·25 - Início da XVII Oltmpíada, el'q Roma, Itália.

setel;>br.o 11 - Término da XVIII OIi~'Pia,da..
Outubro 15 - XIV Campeonato Brasileiro;· Masculino, em Fortaleza,

Ceará.

-



----
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RIO GRA:NDE-DO "SUL DEFINITI,V AMENTE FORA· DO
\ . •. .

'CERTAME ~BRASILEIRO FEMININO DE BASKET
o XlI Campeonato Brasileiro Feminino de Basketball, eom

inicio marcado para o dia 16 de janeiro na Capital da. Re,Publica,
ao que tudo indica, contará com um diminuto numero de partici-
pantes. São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará, pelos motivos já
divulgado'>,não intervirão no certam'e que a êntidarde carioca se
propôs P?trocinar. E agora podemos informar, com absoluta pri-
masía, que também a Federação Gaucha de Basketball, que ha .•
via solicitado a respectiva inscrição, desistiu definitivamente de
enviar sua.seleção ao Rio.. Esperava a enttdade presidida pelo capo
("Jm:llrPíndõ de Morais um auxilio da própria Confederação. Co-
mo êste não r,oi conseguido, a FGB víu-se forçada a. desistir. Esta
Infnrmação i nes foi prestada ontem à tarde, pelo p,.óprio pí'esiden-
te da entidade· especializada.

I
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bem, dominando.a '
bola com facilidade, faz~do
ótimos lançamentos, chutando
a gol. Foguinho, no final, não
escondia sua satisfação. Acer-
cou-se da reportagem e pergun-
tou s olhos brilhantes!

"ESTRELAS" DO BOTAFOGO CHEGAM HOJE'
Severiano.

Wilma I já atuou em quadras lo-
cais por ocasião do Campeonato
Brasileiro de Basketball; integran-
do a seleção carioca que levantou
o título. Agora, 'forinando na equi-
pe do Botafogo, Wilma mais, uma
\vez estará joga.ndo em nossa capí-
I tal, desta feita. defendendo as' cê-
Ires do Botafogo.Nafoto, vemos a
graeíosa "estrêla" do clube de gen.

A ':;Fôlha da, Tarde E,sportiva",
que comemorara a)5 do corrente
o seu·undécimo aniversário de fun-
dação, programou para' o decorrer
dêste mês uma série de festividades
comemorativas à efeméride. E en-
tre as festividades marcadas, sa-
lienta-se a apresentação do forte
quinteto cestobolístíco do Botafo-
go, do Rio, equipe que conta em
suas linhas as mais famosas "es-
trêlas" do bola-ao-cêsto brasileiro,
Ientre as quais Marlene e Neuci,
arribas integrantes .da seleção na-
cional.

*" MAGDA será a única' gad-
eha a integrar a seleção bras I••
.etro de basquetebol que diSpu,:,
lar. o Sul-Amer..icano no Ch:ile.
O 1M embar~ue' pâra e Rio
est4 marcado para o dia 11. \

CHEGAM HOJE AS "ESTRF:LAS"
BOTAFOGUENSES

Em avião da FAB que aqui es-

tará por volta das 10 horas da
manhã de hoje, chegará a delega-
ção do Botafogo, integrada por tô-
das as suas "estrêlas" titulares. 'A
missão vem chefiada pelo espor-
tista José Pessoa Machado, e está
assim composta: técnico - Charles
Borer; massagista - Toucinho;
roupeíro - Rubens Silva; e as se-
guintes jogadoras: Marlene, Neu-
ci, Eugênia, Luci, Wilma I e n,
Sueli, Ana Maria, Valquírra e Val-
déia.

tadual. A contenda da estréia da
representação do Botaf:ogo será
disputada no "Pe..láciode Esportes"
do União. Antes do sensacional
match promovido pelos nossos con-
frades da "Fôlha da Tarde Espor-,
tíva" haverá uma preliminar, com 1
início às 20 horas.

NOVO JôGO SEGUNDA-FEIRA

A segunda e última apresenta-
ção do famoso quinteto cestobo-
Estico do Botafogo, do Rio, será
à noite da próxima segunda-feira,
dia 12, frente ainda ao quadro da
Sogipa e no mesmo local, ou seja,
{\,praça esportiva do União, à Rua
Quintino Bocaiuva.

ESTRF:IAAl\'IANHÃA NOITE
As "estrêlas" do Botafogo estrea-

rão em quadras locais à noite de
amanhã, frente ao quinteto da So-
gipa, multicampeão citadino e es-

L _
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'* MAGDAserá a única gad-eu a integrar a seleçio brasi-o
'.Iro d. basquetebol que dis~lI~
lar, o Sul-Americano no CI;lle.
O ,... embarque 'pára • Rio
está marcado para o dia 11.

A 'J'ôlha. da. Tarde Esportiva.",
qúe comemorará a)5 do corrente
o seu' undécimo aniversário de fun-
dação, programou para' o decorrer
dêste mês uma série de festividades
comemoratívas à efeméride. E en-
tre as festividades marcadas, sa-
lienta-se a apresentação do forte
quinteto cestobolfstico do Botafo-
go, do Rio, equipe que conta em
suas linhas as mais famosas "es-
trêlas" do bola-ao-cêsto brasileiro,

f entre as quais Marlene e Neuci,
ambas integrantes .da seleção na-
cional.

1
CHEGAM HOJE AS "ESTR:E:LAS"

BOTAFOGUENSES
,Em avião da FAB que iaquí ves-

Wilma I já atuou em quadras lo-
cais por ocasíão do Campeonato
Brasíleíro de Basketball; integran-
do a seleção carioca que levantou
I) título. Agora, 'formando na equi-
pe do Botafogo, Wilma mais. uma
vez estará jogando em nossa capl-
'tal, desta feita defendendo 'as cê-
res do Botafogo. Na .foto, vemos a
graciosa "estrêla " do clube de gen.:

Severiano.

"ESIRflAS" DO BOI AFOGO CHEGAM HOJE
tará por volta. das 10 horas da.
manhã de hoje, chegará a delega-
ção do Bota.fogo, integrada. por tô-
das as suas "estrêlas" titulares. A
missão vem chefiada. pelo espor-
tista. Jüsé Pessoa Machado, e está
assim composta: técnico - Charles
Borer; massagista - Toucinho;
roupeíro - Rubens Silva; e as se-
guintes jogadoras: Marlene, Neu-
cí, Eugênia, Luci, Wilma I e lI,
Sueli, Ana Maria, Valquíria e Val-
déia.

tadual, A contenda da estréia. da.
representação do BotaJ;ogo será
disputada. no "Pe,lácio de Esportes"
do União. Antes do sensacional'
match promovido pelos nossos con-
frades da "Fôlha da Tarde Espor-
tiva." haverá uma preliminar, com i
início às 20 horas, I
NOVO JõGO SEGUNDA-FEIRA

A segunda. e última apresent.a.-I
ção do famoso quinteto cestobo-
Estico do Botafogo, do Rio, será
à noite da próxima. segunda-feira,
dia 12, frente ainda. ao quadro da
Sógipa e no mesmo local, ou seja"
e, praça esportiva do União, à Rua
Quintino Bocaiuva.

ESTRlI:IA AMANHA A NOITE
As "estrêlas" do Botafogo estrea-

rão em quadras locais à noite de
amanhã, frente ao quinteto da So-
gipa, multicampeão citadino e es-
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BOTAFOGO E SOGIPA - Antes de ser' iniciado o' match interestadual de onteJ,n, posam para a objetiva as equipes do Botafogo e da Sogipa. O q1Jadro earíeca, apesar d'a. via-
gem estafante que empreendeu, mostrou suas boas qualidades. .. .

~ATIDA A SOGIPAPOR61 :~41.,ONTEM A 'NOITE

BOTAFO'GO~M:IO:STROU; ,SUA ,'GRANDiE
:CATEGOR1A,·VE.NCEiNIDOAIM!PLAMENTE
o enorme público que ontem, à tes, despontando, espoo~aimente, ~ão de pi~ô, ftOiâspet~c~lar Eno gi:

noite compareceu ao Palácio dos Marlene, Eugerua e Neucí, se e!l" 10 e na dIStPU,!t .0 r~ o eá;l't'dmi~ .
iEs oites ara apreciar o erícon- "tenderam muito bem; e, s~ nao m~ se con mgencias ,a p I ~ I:
t p , t ','Pt d 1 d'" b k tb ll: mantiveram sempre um "tram" do zelam com que ela ~Icasse atrasaro in er es a tia. e as e a , . t t da foi souberba assim mesmo ca-
entre os 'quadros femininos do Bó- jogo veloz. e rápído e, .cer a.m~ne, . pa~ para dominar a situação' Neu-
tafogo, do Rio"d,~Janeil'o, e da porque quiseram l'eSel'VaJ.·,maiores ci se~ re bem postada na 'maio •.
Bogípa, desta capital, deve ter fi- .energias para a segunda apresen- riá dal vezes lançava-se para
cado sa.tisfei~~d. ~Não ~e~a Partida taçao programada para hoíe, constantes contra-a.taques e sua
.como tal, pOIS nao venflCou-seu::n . ~ agilidade .0 elasticidade espantosa,
desdobramento .parelho,. como . ~Ia CAI\-lPEAS SUL-AMERICANAS fez com que pudesse infiltrar-se no
de se desejar, mas pelo magnifíco EM GRANDE FORMA fêz com que pudesse ínfíltrar-se no
basketbaü ap'res,entad'O pelo qua-. garratão .e concluir com absoluta
dro campeã?' carioça.· Um espetáculo à parte 'Propor-· certeza e facilidade. Eugência, ca-

cíonaram, indiscutivelmente, Neu- pitã da equipe, por excelência é
venceu o Botafogo pela conta- ci· e -Márlene, as já famosas cam- armadora mas também quando

gem ~·e 61a. 41 e, já no final do peãs sul-americanM. e cariocas surgia a 'oportunida~e ~rr~mess9u
primerro pertodo, levava vantagem, .Com~.t:0v~ram -perf~tamente sua com perfeição 'de.m~Ia e longa dís-
acusando o .marcadm- nesta meta-ex'penencla e autondiade. Ambas tância. Luci e Valdeía que comple-
de da partida, '32 a 15.. Com ex- e, ainda', Eugência dominam. com taram o quinteto tido como titular,
oeção das prírneíras movímenta-. maestria a bola, cada qual c,um- também luziram. Não' tanto como
ções, o campeão carioca, integrado 'prmdo suas f-lllnções, especíncas., o trio acima retendo, mas enqua-
de todos seus valores-máximos, do-: Marlene, certamente, a mais com"dral'am~se muito bem 110 SIstema'
minou amplamente. Seus íntegran- pleta- "estrêla" ~nacional na posí- I de-jogo' idealizado 'pelo técnico

. . Charles Bohrer,
. SOqIP-~ LUTOU .),\.[l)rfO

: O esquadrão - da Sogípa, empre-
gou-se a fundo '·pal'a. opor '0 ma-
xímo de resistência ao forte e ca-
tegorízado' oponente ...

De certo modo foi feliz neste
propósito. Referimo-nós, especial-
mente, ao segundo tempo,quando
Magda e suas companheiras; que.
víriham iperdendo com uma dife-
rença de mais de 20 pontos, ence-
taram uma reação espetacuiar. I8-'
to se deu logo no- início do segun-
do tempo. E, tal foi a combati vida-
de das atletas. sogípanas, que con-
seguiram diminuir consíderàvel-
mente a dif.erença.Mas, êste ríb-
mo de; jôgo não' foi possível con-
SerVa1'.Logo mais, i'êz sentir l....
como aliás já se observara 110 pri-
meiro tempo - fêz sentir melhor
preparo físico e, diante' disto, vol-
tou a' crescer o 'team do Botare-
go e com isto a. diferença voltou a
aumentar. .
Magda foi,' indiscutivelmente, a

melhor do team local. Se tivesse
contado. com um apoio' mais tée-
nico por 'parte das companheiras,
'sem dúvida, teria produzído mais
ainda, Margot, a mais indicada pa-.
ra ·exercer. a função de pívô, nem
sempre soube colocar-se com' ne-
cessártó oportunismo e, acima -de
tudo, careceu de melhor pontaríà.

Cloé muito esforçada, também
desperdiçou' muitos lances de meia
.dístâncla e, de. modo geral.rpren-,
dia a bola. em excesso.
Beà.triz muito eombatíva.: não

produziu o que realmente sabe,
mostrando-se indecisa quando po- \
dia lançar. Olaríce, .ao 110SS0 ver,
foi a mais fraca, marcando mal e
prendendo a bola, em .. demasia.
" QUADROS E MAR~AD()RES

;~

Os dois quadros disputaram e
marcàram como segue;

. Botafogo -- Eug:ênia (10).,. Mar-
lene (22), Meuci (21), Luci (4),
Valdeia (1), Vilma (2), Sueli (1),
Ana Maria, Marina 'e Vilma Ribei-
ro. TO~ál; 5). pontos,

- Sog'ipa -~ M;agda (19), Mai'got
(8), Cloé (8)" Claríese '(2), Bea-
'~ri'z .(4), :llsa, Neuza -e Carmen.
Total; ,41 P01)t9S. .- , .

ARJUTRAGEM
,A arbitragem a: cargo do 'cario-

ca Célio Pádua Guedés e. de Frarr-
co ,.Conte, da F.G.J;3" foi bca. Pou-
cas falhas verificaram-se.
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Ontem à noik; no' 'P.láelodos.spor~ a~GrêmioN'iutico Umã.o" o elenco'cto.B.,otafogo eiltl'eou e~ canchas.1Óéais, .b,atend,o a Soglpa, Nas fotos vemos à "S<luerc1IÍ JJeatriz do.
. , ' , . " ~"mlnando ti rebote apa.recendo',Dsà' Magda, Néu~i<e Valdeia', À direita Margot, Euiênia, Beàtriz e Luci, disp,dàm a pelota. ' ",
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'BOTAFOGO .DEU· UM; SH,OW DE B,OLA
\ ~

••

', "
aRANDA NO' BASKET - Na. foto, e Clal'jee, claSoglpa, saitandopela. posse da 'bola, As demais componentes das duas equipes foxmam um círculo, agual'-
. ~aU,llo o d~fê<)ll1>'d'a incidência. Ocónjunto' botafógu~ilse' foi o fácil vencedor pelo' escore de 61 a 41. Hoje à. noite, o qua-dr6 da. "Estrêla Solitária" la.r;\ sua despedida de can-

ESTRELAS'· DO "GLõRÍü'S"õ;iiNmRN'ÂcioNAL VENCERAM
Grande' espeticulo de' b'asketball

realizou-se. 'ontem .. ·à noite. no gi-
násio do Pa.Iácí'o" dos Esportes, pro-
porclonadopela Fô.lha ,Esportiva, A euuí pe da "Estrêla 'So.litá\'ia".

',-dt~Jld(} illício à série de competi- fazendo valer' sua' maior catego-
'Illões _collloemo.rativa,s li. pa.ssrrgem ria. não. encorrtr ou 'dificuldades em'
de mà.is·· um aniversário de sua sup la nta r o ccnfunto s,ogip,a.n,o:pe- .
'fUnd~1to:"Uni i;i<ibllco :enorme' sé' 10 mar-cador 4e,.61 a 41. ~. P?leja
fêz 3lresente, para." assistira' not- têcntcamente i(}l boa, O "flVe" bo-
tada, ionte'grada de .doía Impor tan- ta{og'ue:nse, realmente. co nffr-mo u o
tes :iogos':' 'o -clá.saíco "Grenal" e, o título que ostenta no basketball
interestadual feminino entre OB carioca, Marca com precisão e ma-

c,da,~Botatogo. do Rio .de nobra a bola com fa.cilidade, Ati-
· ~ j'e~~tião:",~r~oca,' é .iJ:~o- ram com aegura nça à cesta, desta-

i1riptl;;, ,~~f~~m).~li.,:d?: ~Io' .Grande- cando-ae neste particular MarIe-
ct~.(glll,,··· " -Ó>, ' ,,'. ne. Neuci e Eugênia.. Principa1-
• , ,-,', , mente Marlene (pivot da equipe),~,S(jéi(J.'s'·Itã:o ..··p#ag·.'arão ( N'euci e Eugênia se reveaam na
· armação das jogadas. Pe,l'feitas
"'Na-,,rQdlj,da ge hoje, nos jo- neste trabalho." As demaiscum-
gOs 'de bá,sltetb~n, em comemo- prem com regularidade as 'suas

,l',ação 'àoQníV~l'sál'io .da Fôlha :Ilunções es»ec1ficas,' A Sog'ipa. de
·li'4Mt,tivà,. e ·.que f;emeon).o a.- um modo geral, não cumpriu. boa
_ til'. " •• I>.,O. m..IU.',Ql'. '0 mateh: e,n.tre,~' " atuação. Várias falhas' apresentou"J'" .' o' qutnt eto ll,ogipano, Mas se redi-
;·~él~ ·.d?~ Bota(ogo. ~lp.!L mí u pela gr ande combattvídade.
.' 91Uil.pea·'·Ca~IOC.a f!' da Sogm,a, Nos pr ímeir os minutos da peleja.
campeã' do ,Rio Grande dó sur. ' a Sogipa teve' maior presença em
~OS'assocíados 'do Náutico U'ni~o' -cancha, mas paulatinamente o Bo-·
.•...tà~b4i:n dá' ,.Sqgipa., não pa._ ta tog o foi assenhorundo-ae das a-
·"'''ráõ., iligl'eS~n. m.edíante a 11.- ·cões. para dominar a peléja at,é o
• ""'" "Y seu final. Já na fase í nícfa.l•. 0 Bo-pl"e.sentaÇão da. carteira.· IiQcia,l taf,ogo comandava o marcador vpor
nos P,ortõif,s"do. Palácio dos ~- 32, a 15, No perfodo complementar,.
· por.teá do' União, A rends, bru- á""Sogipà conseg uíu verrcont.r-aft-se.
..ta daa,duas reuuíões; de ontem Reagiu,' ma.s foi Impote nt.e para
e de'hQje, será entregue à Ca.,. -có nter o maior vo lume dejôgo aas. i' . car í oca s. Apenas conseguiu- arn'e-:
5Il do pequeno. Jornale ro.· "n!zar \' marcaM!', A $ógipa, teve

'I'ÍliUN.FO FACIL DAS ESTRjl\T,AS
BQ'I'Al~OGUENSlllS

em Magd~ !I. sua ltlaí,or"fIgura, As
demais' com at.uaçã.o regular, Mar-
lene, do Botafogo, foi !I. éestlnha
com 22· pontos. .
_'A ,peleja. foi dfrlg'ida pelo caníoca
Céllo Pádlla Gue<i·es e.-pelo .~'aú,~"ho
.F'r anco ,C9nte, com .tr-aba.Iho ace,
tàve1.. '.

render ma.ia, rerelt.o da vl s.gem. F. ,Na pr-el imí na.r- c,olejarí'i.O'6S -qua-
por outro 'lado, a' Soglpa. anos co- Idros 'da' Gi~ástica, de. Santa, Cruz.
nhecer o adver-sár-io e corrigidos e do União. em , peleja inte~"muni-
os de'l'eitos de ontem. poderá dí f i- cipal. . sem dúvida alguma. um
cul ta.r uma ,vitória mats cômoda do gTanc1~'al)éritfv{) pa i-a O'choque d,,,
'quadro visitante. . rundo. . '. . ..

VITóRIA DO lNT~RNACIONAL
NO GRENAL

Na peleja preliminar, no clássi-,
co. "Grenal", outro esnetáculo fa-
vorito do pf1blico metropolitano"
venceu merecidamente o Interna-\
clonal nelo escor-e de 79 a 71. O
triunfo colorado foi ainda mais'
" .••101'I ••ado pela· maneira como se
portou o seu tradicional adversá-
rio, principalmente na metade da
fase derraiteira, quando rea~it;
espetacularmente, O nível técmco
da' porfia .foi. excelente. Canal. que
fO'i um dós ·g·randes valores do
.Grêmio, fi:>j '» cesttnha da .peleja,
com 22 pontos. Na arbitragem. es-
tiveram Mátio Cruz e J.osé Carlos
NorO'nha, com ~ tra15alho regular,

ÂRODADA·D~HOJE
Hoje ll. ni:>it,e. em _prO'sseguJmen •

to às suas apr-eseutacões eI1!i"'Pô)'-
to Alegr.e. .o q.uadro d.>;)Bo;t'4fogo
dará 'Comba-te novamente 11-0 con-
junto- da Sogjpa. no Paláçio, dos
Esportes, A peleja ..de .logo-. mais
'p'rQnlete, um .l>ranscurs·o···igual.-'·ou 1

melhor, p,{>}s.o BO'tafo~o- ~O'derá



mas!luasapresentações.Aivemo·1avencendoo4.0

~e.61tllllaatua(;le

OS,CONCOR-REITESDEH'OJENOCRISTAL
I_.IP--~.- 15'lt_atllaça.oPrognlSlIüee.

I.NAC.JONA~SDE6ANOSEl\IArSIDADE(;:,ANHADORES_-'-T1f.:CJt,$140:lUL.

15-&s.Miudinh'a,p.2cns.em73"1534-9s,Bellatorpor5cps..•100"3Nossacarta
23-8P.DonRico,cor.bem,p.87"4517-9p.Vatelcor.muito.:...93"2Velozperágosa
6-3p,Minarete,regular,...10a"_11567-9p.Vatelapago.••..•.•93"2Aosasarístas

30-8rodounos500mfinais3567-9a3~~cp,Vatela.bem93"2NadUlPla
30-8p,Vatel,cor.pouco,••••78"12567-9a2cps,doeVatel••..93"2Podevencer
21"6P.Buágana,at;fraca.•100"285329·6p.Listocor.mal•..•..-.96"3Nãocremos

li:6ANOSEMAISIDADEGANHADORESATÉ_CR$350MILEESTRANGEIROS-CLASSE1.

91"31543-93.Greipitapor2ops...84"1Deveganhar
91"-~3563-9a3%cps.Vinci,a.bem84"1Inimigo
91"35523-9p.Vincicor.pouco••.•84"1corre.pouco
90"255017-5P.Pecadoatofraco•.•.101"Nãoagrada
91"3452-3-9p.Vlncicor.muito-.•••84"13."fôrça
99"55619-7p,Ouromuitoatodisco•_106"4Melhorou
98"495428-8'p.Gr-eipitafraco..•••••M"3Fra.co

~8-8p.Greiplta,firnle,li.••
~8-8p,Greípíta,at,fraca.•
.8-8p.Greipita,atoma!,•.••
I-s-;;s,'Ourotlco,por-3cps.•:'
~-ga2'heps.deGreipita
~2-7p,DaJila,aty'fracam.
fl-Sp.Víncl,cor.regul,

t
3MIL.:VACIONAIS_DE•••E8ANO-SGANHADo.R:r,1SATé,CR$230]OIIL.

õ-8p.LongDay,cor,!lara80'"15223-8S.l,011gJ)aypor1%cps.
0-8s.Camberra,porpescoço102"1654-7-9p.Peranêscor.pouco,.
l5-8s,F'usteltndo,p.'1.112cp,80"254.23-8.a1%Op8.deL.Mirim
~(J-8p.MieITip,at,fraca.•102"11547-9S.Camberrapor1cp.
~6-7p,Rebenque,atomal.,....92"19532-8p.SeuTen6riomal.
pO-SapescodeMie!'.rip,p,!n2"12527-9a1cp,dêPeranês••
[-9-6p.Boba,rradafazendo••99"175025.6p.Oarnberraatomal•••

'I"H'l"o- URROU11aXllo.t.).se31thO'!!l.\..Uou
0:J.!a}apUlnU3;)U.J'SI!.J.oq·SU.J.fll'Ul

ap'U~UOIma}SRJ.i..'RnlnDlõJJaz».J:
S~)tIt~oJnsunanla!ii:~l!:qsOt1r",OSO!.l:
-oyv"0(''lIl!Ja[J"SOn.lOqma0HllUl
'an!HlUI"J.WIIsaopO!!Jn;qSlIomal!
")I"1·1al1numu.l!JS!S$Uapofas.",
".~aJ0l!Juaa"JSIIIO!unoJupa,tou
uaaa.lIutu.loaOSO.lêHfflUIoanqg.dmu
roJUJ.3Q·OIUSU!S'lQ.na;}UC;COJl3rnoo
e:pe,lads3U.:a.aop.lu,Ju;ls-a,tdnll!=na

maOJolBO>oyaduu:a'o.'ê':loJuJoo:op
oap.!iI'noqol-saao.J.3:J.uptbof;tonmJ"~p
°llálqrxaII[UO;)'O!UUíl.op"sa.).olod

11-"ti[sopoPlJYl!.{"O"'O.!iupnop"1>
a:nOll'Ç1((U,lJYl~3S~O.ld'"lH...Jl..J:OdSi'3:
ap;IllJ)u1'lnll(l,tI.,1tpO,!!i\u1'unjIIp
O!.tl;s.1:a_\.~ullomF)1}pu.n01)1(1a!fU8S~((
~l)SO..1.nU.10ttHHuO~sOfa:,.s'll}80

93"_Nossoindicado
108"2Difícil
93!)Nãocorrerá

108"ZNad11pila
100"4'l'ãocremos
108"2Podevencer.
109"2Bornazar

JL•••MILE::MIL.NAC.IONAISDE4ANOSAft2

5510-7p.
551.6-7
557-9p.
557-9p.
527-9s.
5õ7"9s,
5527-8
557-9P. 1

VITôRIAS.

Melodyatoreg.
a2cps,deBococa•
Solde:Matoreg_
SoldeMaiofraco....
KiPlingp.4CPS...'.
DarkEaglepor1cp.
a1%cps.deAdiolv
-SoldeMaioatobem

~9-6
u-s
~1-8
~1-7
•8-8
~7-8
,1-8
->'4--7

12"14
98"12
77"26
99"37
92"21
71"21
78"32

106"4

80"Fôrça
36"Nossacarta
84"1Inimigosério
84"1Cuidado
84"1Não>correrá
87"3Forfait
71"2Placêvíâvel
84"1Nãocremos

BIUE>Eyés,p.3cps••
Carbonifera,para..•.
4112cps,i!eBagegan
BagêD'Or,atoma!•
Pakistan,fracam,..•
4cps,deAdioly,na,
pese.de8indyLou,p.••
Queluz,at,mal,p,••

S.
p.
a
p,
P.
a
a
p,

J11AVI1HlS1 ~ d'eAcel'eradol"'-86"1
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A partida prelím.nar da [ornada
eestcbolística de ontem, no reduto
uníonísta, teve como contendores
os conjuntos do União e da Ginás-
tíca, de Santa Cruz. A vitória pen-t~~b=~~~~~~;:~1deu ao quinteto uníonista, por. 72,1. x 56. Ao final do prímeíro tempo,
vencia o quedro da "Capital do Fu-
mo", por 29 x 28. O "cesttnhe," do
prélío foi o plaíer Purpínho, do I

conjunto local, com 3'1' pontos, I
. !

HOJE O RETORNO DAS "ES- '
TRELAS" DO BOTA FOGO

I
Hoje pela manhã, retornará ao 'I

Rio a delegação do Botafogo que Eis uma fase do. encontro interestadual' de ontem entre as equipes do
aqui interveio de duas partidas a-
místosas por ínícíatíva dos nossos, Botafogo e da, Sogipa. Neucí, do quadro caríoca, tent;t uma "cesta",
conírades da "Fôlha de, Tarde Es- II acossada pela gaúcha Magda. Mais atrás, vê-se Margot, tambémportíva" .

'--ES---"'=JR~EIA-V-IT~O"'---:'-R I O-S-A -OAS-· "ESTRELAS" "óõ ·BOT AFOGO
.' .

•

/

Pal'ticipa,\ldo dos f'e",tejos come-
morativos da passagem de mais
um aniversário de fundação da
"Fôlha da Tarde Esportiva",
te'am feminino elo basketball do
Bota.fogo interveio ontem à noíte,
110 "Palácio dos Esportes" do .Uni-
&0, em sua ,,',8gund,ae última exibi-
ção em quadras locais, ao enrren-
1;Q~'pela segunda vez a representa-
ção da Sogipa, Mais uma vez, o
quinteto carioca demonstrou ser
uma equipe segura, combatíva e
que soube exercer amplo domínio
sôbre o voluntarioso conjunto local.
E assim, (l, vitória sorriu ao quadro
visitante por 59 x 40, em placard
que premiou com justiça o melhor
desempenho do bando vencedor.
Marlene, Neuci e Eugênia mais u-
ma vez fora mas grandes figuras
do quadro guanabaríno, enquanto
que Magda foi a,' melhor do con-
junto local, seguida por Margot ..
A "cestinha" da partíde, foi

Marlene, do Botafogo, com 18 pon,
tos.
Na. arbitragem estiveram Celio

Guedes e Mario Cruz, ambos com
desempenho bom.

Botafogo despediu-se
com mais uma vitória

VITORIA DO UNlÃO NA PRELI-
MINAR

OS Q,UA-DROS Jq'iJaulJ~osllU1SCUM.llOS do Intc1!J , .
uat e do Geêmtc, A ettuil)C ct';"n:h':'n ..
da, .1uostrando melho.r en
menfo, foi a ,·itoriosa l.ela conta-
IrelU de '79 x 71. Os dois tlUudros
aasfm a tu avum.r

Il''''l'ER~ACIOXAL - Antouinlw
(11), Ca•.los (11). 1<'erllando (10).
Airton (16), Gr"eff (11.), Décio
(J.O), Orozimbo (ri), Pedro (2) e
i'\ladrinha (1). totul: '19. GR)o~i'\nO:
Kalung;a (3). cannl (22). Juarez
(9), Vidal (9). Holim (~), Carlos
(2). Moisés (1), Ped ••o (4); F;g-
bel"to (16) e Fe:rnando (2), total:
'11.

l\-a 81'bitragclll ê!St'iVC1.'lUU lUá1'io
Oruz e José Carlos NOl:onha, al.ll-
bo~ co~n ttaballlo nceitn:vcl.

..Os festejOs eomemoi-nrtvos d.~
))ássag:eul do ulldéci1110 aJli,"el·sá)~i.o
da funtla\:âo da ''Fôllm da '{'arde
IPsportl~ca", prosseguil'aUl à noite
de domingo, no "Palácio dos Es-
portes"- do União, com a exibi~ão
dO, faillOSO quinteto eestoboUsttco
do Botafog·o, caulpeão carioca,
cuja at)l"eselltn~ão ecn espcl.'ada
COll1 euoxme eu'tu.sfaamo, De 1:n1.o,
1In1 llUbllcô llluneroso COJuJ)U1.'ecen
210 l"e,lu.to unionista e então teve
t'n~e:jo (le nssisth' a uma ),edeitu
de.nlonstra~iio de. es})ol'te Iunque .•
murto embora os atretas do "Glo-
}';080" 1110!!itJ7•.rssem. cnllsu~o •.tlJ(is
:fazereul UIUa vrag em longa, de
llulitn1S ,ltoras, face a UIU defeito
n o n,~lão fLue as trouxe à. llOIS~n
(:"1.1tal.

...~ equipe da Sog;ilJa, 111.ultlcnUl-
l)eã, da Cidade e do E8tado. foi :t
ndve ••••ária da 1·e).resentaeilo, do
Botafogo. Embora Iutnsse eom
muita disposil}ilo, não PlIdel'alll
as "cestinhas" pôrto-alegrenses
neutralizar a lllajor etasse das
contrárias" caindo 'veueíd as pela
eon tng'em de 51x41. De uni nrodo
g er-e.I a IJarticla a~p'::ulou, princi-
pubnente as atunr:ões (Ias ,·i.sitnn-
tes llf.aJ'lene e Ncucj, que mnj s unia
vez most earnm a categol'ia que
l)oS'SUenl,

Na a"bitra~elU do' mutch intel'- VI'l'O'RJA COI,OltA)).A, NO CI,A'S·
estadual de domingo estiveram 0\ SICO GRE-NAL
cai-toca Celio Gueders, que acompa- . , .'
nl •.ou a delegaeão do Botafogj), e A pa1'ti,la p1'elbnilH'1' da magnf-
Fl.'unco Conti, g·a'ú.cho. Alnbos JUOS'" fi(!a :iorJ~ada de donúng·o. no "Pa ...
tl'Rl'aUI c01're{;l}9 na arbitr.ag:eul;" lácio d~s Espo~te5". neunfu oS

Os quadros na lJal.'tida. de au te-
eu'tem assim forIÍlarRlll:
Botafogo - Eugênin (10), lUar-

Iene (2~), N'euei (21), Luci (4),
Valdeü': (1), Vi1111n(2), Sueli (1),
Ana llIo1-ia, Ma:dun e Vilnul Ri-
beiro. Total: 51 ponto s,

SogillU - )I[n'l'd.:t (19)' lUargot
(8), Cloé (8), Otas-tsee (2), Dea-
tl·jZ (4), Hsn, ~euy,a c üarlnen.
'l'otal: 41 pontos.



SANTA CRUZ DO SUL, 11 (De
Lucío .~ichels, nosso correspon-
{i'ente) - Num dos prelíos mais
sensacionais já realizados nesta cí-
tla.de,· - enrrencaram-se ontem à
noite os quadros do Coríntians e
da Gínastica, na primeira partida
(ia. serre "melhor de três" pela. de-
cisão do Oampeonato Citadino.
.Após um período extra de 5 mi-
nutos, que se desenvolveu de for-
ma simplesmente el€l~rizante e
dramatíea; o Corintians conseguiu
vencer pelo ajustado escore de 48
tt 46, '0 enorme publico que com-
pareceu ao reduto da \ Gínastica,
ifa~nd'O passar pela bilheteria Cr$
22 mil, soube e mesmo teve cons-
t.antes oporcunídades para aplau-
dir os dois .magníücos conjuntos

lavx{l;empenhada não foi cumpri-
da. Diante disto, o prelío foi arbí-
trado por Nelson Stejnhaus \'l Rudi
Boesíng, ambos da liga local. Ape-
sar da Importancía do prelío e da
enorme agitação nervosa encre o
publico e atletas, os dois juizes
demonstraram muita autoridade,
podendo .ser considerado muito
bom o seu desempenho'.

t2 - Sft'IMlRO - lHO

A festa que FQ1ha da TQ.rde E,s-
portíva resolveu oferecer terá con-
tinuidàlâe llQje. à noite, com a rea-
lização de dois jqgos que prome-
tem sensacional desdobramento e,
atrações sob todos OS' pontos-de-
vista; .

conjunto d<l União, em peleja que
servJrfl. como abertura da. rodada
em que ~- famosas "estrêlas" do
Botafo$O farão sua. segunda apre-
sentação el}l. nossa Capitl1>l,como
atração máxima das festividades,
que Fôlha da Tarde Esportiva re-
solveu otereces em comemoraçãe
do 1'1.0 a.i1iversárl0 de fundação
E, a direção dêste joí'nal. no -fu-·
tuito de homenagear 'O basketball
d~' 1nt~I'ioI', convidou ,aoequipe da
Gínástína, de Santa Cl:UZ, vice-
campeã do Estado, e integrada de
autênticos "eracks" da- cesta, des-
pontando entre outros, Normélio,
.Fogo e EUo. Não tem menor dú-
vida, a categoria do "five" víee-
campeão do Estado· e a boa fase
do seu oponente, o União, será
mais um atrativo para a. grande
festa que hoje, a. partir das 20 ho-
ras se desenrolará no amplo Palá-
cio dos Esportes do Grêmio Náuti-
co , União, cedido gentnmente,-peIo
seu presidente, Gen. Armando Cat-
tani.

.,
SEGUNDA APRESENTA,ÇAQ DAS

CAl\1PEilS CA'RIOO'AS
, Já ontem, à noíte, o grande pú-
blico ~'qúe compareceu ao Ginásio
do Un1ão teve a .satísfaçâode co-·
nhecer aüetas- de fama internacio-
nal e nacional, .que, em grande
rorma, técníca, souberam desenvol-
ver 'jogadas espetaculares, apesaa
do cansaço da viagem que em-
preenderam ,ontem. O dominio
quase que perfeito da bola, á cer-
teza 110S arremêssos, (mesmo após'
uma vla,gem estatante e cansatí-,
va) comprovaram .íntegralmente
tratar-se de "estrêías" de primeira
grandeza. -'Neuci e ]),,'[arlene,-,Eugê-
nía .e Luci e também outras con-
tríbuíram de forma especial para
O grande e atraente espetáciüo.?"

E, hoje, à noite, já mais descan-
sadas e ambientadas, as "pupilas"
de Charles Bohrer ainda deverão
luzir mais, pondo _.:. como é' de
ee esperar - em prática, todos seus
l'CCUl'SOStécnicos, diante de uma
Sogipa integrada de ótimos ele-
mentos e quewem atravessando
muito boa forma.

Enfim, teremos um encontro em
que estarão se defrontando o atual
campeão caríooa integrado de ele,
mentes de cartaz internacional e
da Sogípa, multícampeã metropo-
litana e estadual, onde militam a-
tIetas -de inegáveis virtudes téc-
nicas, como sejam Mo.gda, Margot,
Be-atriz, CIoé, lisa e Carmen,

UNIAO X GINASTICA, DE
SANTA' CRUZ .

E mesmo o encontro preliminar
desponta como espetáculo de qui-
late. O poderoso elenco da eu- Folha Espol'biva ouviu o dirigen. J Não houve maiores manifeci~ações espos-têvo, com resultado favorável tamente porque não realizá, um i:n_
nástica,de Santa cruz, estará ho- te, ,o teeníco e jogadores do Bçta- de alegria por Parte dos vence do- no marcador, agradando o nume- tercambío maior com teams de
je, à- noite, no Palácio dos Espor- fogo, do Rio, que ontem derreteu, res, apenas aquela satisfação na- roso nüblico que compareceu ao rora, Se assim fizessé, o seu pro-
tes, jlal'a enrrenta» o espetacular em cestobol, a· S{Jgipa pOF 61 a 41, tural de eumprír um compromisso gínasío do Gl'emio Nautico União. gresso: seria muito mais mpiOO. li.

~ __ ;..... -.':"""' ~------------------- &lgipa precísa jogax maiS ~ fim-
~...-.- .•..•""".-_ ••••t••..•"'*~f6.Mf!lo.t!t""lf'flm.'±l, fS'l't-~~Ml>$I de N!.WIr melhor.....c.an~" •

MAIS ,,- "YELOCIDADEE' O NOSSO
O treinador Oha1'loesBohrer dís- PONTo' ALTO"

se: "O quadro do Botafogo não pô-
de apresentar o seu verdadeiro jo-
go, o que é como força do bas-
kel-ball, devido 8{J estado nervoso
das suas a,~letas, motivada pelo
atraso da via.gem, pela pane nos
motores, pelo cansaço.' Afora isso,
não houve o necessarío tempo pa-
l'a a aclímatação 'das nossas atle-
tas o que, sem duvida, ínrluíu de-
cisivamente. no seu desempenho.
Porque, eis uma verdade que muí-
tos sabem, a equipe <10 Botarogo
vai subindo' de produção à medida
que a partida corre, Gel.'almeDte
acaba melhor do que quando co-
meça, Quanto à Sogípa, está pro-
gredindo l~ntamente, E digo leu-

AUTOR.IDADES

Para controlar êstes dois impor-
bantes jogos, foram designados" os
seguín tes juízes :

União x Ginástica - José Cal'.
los Noronha e Ivo Rigobello,

Botafoll'o x Sogipa, - Mário Cl'UZ
(baíano) e Célio Guedes Padua
(carioca). Mesários: Enli!io Bar-
.cenos e Jorge Ussan.

Ohartes Bollr~r, treinador. do Botafogo, (lisse que a sua. equipe não produziu o que costuma. Referln!lCHle'
à,. Sogipa, diagnosticou um progresso lento sem um Intereâmbíe mais frequent.e COm Il!ladros: de fora. do
E$tailo. Vemos '0 ecacn alvt-negre carioca, quaull0 falava ao representante da Esportiva, al'a·receo(lo 1;;lm-.

hêm" as jogadoras Eugêuia. e Marleul'J.-------------------------------------~----~-------------------------------------
CHARL·ESBOHRER: "FIVE" DO BOTAFOGO' NÃO
PODE RENDER HOJE TUDO O QUE É CAPAZ

digla.diant.es, qwe se atiraram à lu-
ta com desusado entusiasmo. O
tempo regulamentar :finalizou em-
patado em 40 poncos. Nos ínstantes
finais, isto quando faltavam poucos
segundos, o jovem Romeu, do Oo-
ríntíans, conseguiu. decídír .o pre-
lio com uma cesta simplesmente
és pet a c u 1ar. 'Os dois quadros
disputaram e marcaram como se-
gue:
CORINTIANS - Tech, 19

Romeu, 12 - Klemm; 6 - Bíleco,
4 - V'ermelho,·6 - Borba, 1.
GINASTIOA - Normeljo, 14 -

Micos, 9 - cuca, 4 - Helio, 6 "-
Fogo, 9 - Claudio, 4. - Mibinho O.
A F,G,B. havia se comprome-

tido :énviar -juíz para concrolar es-
e prelío, Lamentavelmente, a pa-

José Pessoa Machado, 'Chefe da
delegação do alví-negro guanaba-
rino, trízou: "O traín de jôgo do
Botafogo é muito mais veloz do
que o mostrado hoje ao público de
Pôrto Alegre_ Uma série -de coisas
(cansaço, sono, nervosismo na via.
gem) resultou numa perrormance
aquém do natural da nossa equi-
pe, A velocidade é o nosso ponto
alto e hoje, infelizmente, não foi
possível exíbí-Ia, De resto, ganha-
mos Pém e não rõsse a falta de
preparo, físico da Sogipa a noitada
'poderia ter .obtído um eolorído
mais boníto'",

{continua. ~~.•.,45a .• págil\~}

COR'INTIANS VENCE U O 'PR I M-E I RO
DA SERIEMELHO R DE TRES JOGOS

ESTRELAS DO .BOTAFOGO ESTAVAM, SEN.D:O
AGUARDADAS SABADO MAS, CHEGARAM O'NTEM
A delegação do Botafogo, 1'.I&en-' DIR·ETOR.ES.DA SOGIPA li; D.-\ :ituida:' ohere :- :Pessoa Mll-chàdo;

dendo - convite que lhe Joi formu-T F. G ..B.. )?R.ESENTES,NO '", . técnico - Oharles Bohrel'; massa-
lado por Fôlha da Tarde Espor- DESEMBARQUE ".' gistr.·:-' Toueiúho; ·roupeiro ...., :R,u"
tíva, chegou à nossa Capital, on- MeSlno com ,o atraso rverifícado; bens Siiva; juIz ~ Céliõ Guecles
tem, à tarde, precisamente. às •. as "estrelas!' d'l>BotMogo tiveram :?ádua; atletas "7. Marlene, ~~u.-
14,30 horas. Como deve ser do eo- uma recepção condigna. .Na hora' ci, Eugênia, Luci, Vilma, Sueli, Ana
nhecímento dos nossos Ieítores, a do desembarque estiveram presen- Maríe. 'Valquiria e' Valdeia.-
embaíxada, do "GlorioS'O" estava tes diversos ClespÔ1tistas.de d,e§ta-,' . . ,
sendo aguardada já no sábado, por que, entre' 'os gmtis/ anotamos, o, lIOSPEDAGE'M:: CASA DAS:'
volta do meio-dia, ocasião em que presidetne d:t Federação Gaúcha BAND:EIRANTES . .'
se enoõntravam no Aeroporto SaI- de Basketball. o presidente e víee-
gado Filho, mentores da Fedel'a- presidente da Sogíliã. e represen- Com exceção do ..i\li,Zi,· ,un1_ àssís-
cão. Gaúcha. de Baske<tbalI~'direto- tantos d,a ímprensa., . tente e seis oficiais, que-estão nos-
r.es e atletas da Sogipa e TePl'e- pedados no Hotel São"túIz, as a-
sentantes. dsête matutina, somen- COl\IPONENTES- DA -netas, técnic_o".J'oup~ii'o, ehef~ e
te, após algumas horas de -demota, . EMBAIXADA massagista estão concentrados ,na
a tôrre de comando do aeroporto A delega~ão que vísjou em apa- Casa das Bar.d~ír!Ultes, no 'Esttü:!1Q
informou de que" não recebera relho da..P,·A.B, está assim eoI,!S' da. fiogipa: '.
qualquer ínformação sôbre a 'par-
tida de um ,ªvião' da FAB do Rio
de Jau.eirQ, que -conduzisse a dele-
gação que estava sendo aguardada,

AVIÃO COM DEFEITO> NÃO
PôDE LEVANTAR VôO

Magda e -Uiva, CODvocadas Pará
Seleção Nacional. De BasketbaU
Ontem,'de tarde, logo. apó~ Q enéontl'a~ .•,Ú ~a -relação d~ 0011-

desembarque da delegáção,,-::doBo- vocadas. - Adianlou-nq;5' também
tafogo, nossa reportagem foi pro- que durante QS jogos i:nt1'e os ·"fi '
curada pelo técnica Charles Boh- ves'" ao Botaf."Ogoe dà Sogipa dê-
r.er, l'Csponsável pela seleção na- verá 'observar outras atletas-lacais;'
cional ienúruna que' intervirá no. sendo provável a convocação de
,Campeonato Sul-Amerioo.no a se mais' unia. As atletas- convoc.ada.s.
realizar em Santiago do Chile, no deverão _I!l,pre.!)eutar-se l~O Rio, de·
mês de novembro, assegurando que Janeiro, no dia· 6· d;e outubro, dat.a
Magda, da Sogipa e Diva, do União, do ·início dOól treinamentO$.

. _. '.""::' - - '! • • •

',a·

Neuci, consagrada cestobolista do clube da estrêht solitária, eonvers6U
eom o jornalista sôbre .0 jôgo de ontem: "ambos os quadros sem
·jreparo". No mais, citou Magda e 'Margot, e relembrou unta foto d~
Esportiva de :1:956, onde ela, Neuci, aparece cheirando o: ~.l (essên- .
(lia de rosa): "E' a .mais famosa que tenho e me lembra a jornada

. de quatro anos passados" , ,

Ontem, quando da Chegada, da
delegação, fomos informados de
que o aparelho em que- viajou a
embaixada, no sábado, após diver-
sas tentatívas não pôde levantar
VÕO, dbnte dI' qefeito verificado
num dos carbT\radpres. Este o ~o-
tivo - segunp.o informação pres-
tada pelo sr. Pe.."S{}aMachadO, che-
fe da delegação do atraso de
24 horas; .



Magda, imades convo~adas para· a .selecac
.nacional: ·-"E questão de ·,honra. Tenhochances"
. 'Magda, da Sogipa e Díva, do I Podemos adiantar que Díva, 'ai·

-Grêmío N'autico Uniáo são asable- ante de diversos motivos de ordem
tas gaúchas convocadas pela Con- particular, entre os quais despon-
federação Brasileira de BasketbalJ ta a conclusão de' seu curso normal,
para participar dos treinos prepa- já não vem integrando mais o qua-
ratóríos do selecionado nacional d1·0.de basketball de seu clube e,
que intervirá no próximo oampeo- àificilmente, poderá atender a
nato Sul-Americano a se realizar .eonvooação, Aliás, pelos motvíos
em Santiago do Chile, no próximo' expostos,' já deixou de atender a
mês de nov:embro. convocação da Confederação' Bra-

{Continuação da 9.a página)

com quadros "de centros mais e-
voluídos. Entretanto, tomando-se
em conta tratar-se do primeiro
contacto com 'uma equipe do Rio
de Janeiro, Magda, Margot, Bea-
triz, Cloé,' Clarisse, Neus'a e as de-
maís integrantes da Sogipa porta-
ram-se muito bem. Antes de mais
nada, foram melhores do que na
noíte anterior. Margot, por exem-
plo, durante o primeiro ~mpo, es-
pecialmente, na maioria das vê--
zes conseguiu postar-se com inte-
ligência para bem ser servída jun-:
.to !\ Iínha lateral do garrafâô. Tn-
continentt subia à cesta e concluía
com facilidade. E, até Clarisse, u-
ma atleta relativamente jovem, a-
gradou pela sua oombatívídade e
decisão nas jogadas. Finalmente,
não menos eficientes foram ~ag-
da, Neusa, Beatriz, oioé e l;i1ilsa,
tõdas dando tudo de si para opor
omãxímo de resistência a um eon-
juntO como é o campeão carioca
'Que, atendendo gentilmente o con-
vite. de Fôlha Esportiva, veio jus-
tamente para estimular e ajudar. a
incrementar o basketball femínino
no Rio Grande &j Sul. -
Em síntese, o comportamento da

Sogipa, ontem, à. noite, foi bem
superior do que no domingo. Foi
mais conjunto e também indivi-
dualmente, suas atletas demonstra-
in,m~se mais agressivas e decidídas"
para concluir e decídír uma joga-
d!\..

"BOHRER .DISSE QVE TENHO
. MUITAS CIIANCES" .
Ontem, à noite, no intervalo do

encontro Botatogo, x f?ogipa, Magda
QUADROS E MARCADORES nos disse: .
Eis, os dois quadros e respectí- - Estou decidida a aceitar a

vos mercadores: convocação. Gosto imensamente do
BOTAFOGO . - Marlene' (18), basketbaU e não posso perder es-

Neucy (17), Eilgênia (6), Luey ta oportunidade. Encaro o assun-
(9), Waldeia (7), Wilma (2), Sue- to COmoquestão de honra e quero
ly (O). Total: 59 pontos. aprender e progredir. Só por fô1'ça
SOGIPA - Magda (10), Mar- maior deíxareí de atender a coa-

got (8), Cloé (9), Ilza (O), Olarís- vocação.
se (7)., Neusa (2), Carmen (2). . - Tem esperanças de seguir ao
Total: 40 pontos. Chile?
Final do 1.0 tempo: 41 x 23. '7'" E' difícil fazer prevísões. Sei

ARBITRAGEM que são muitas as atletas eapaeíta-
. das. Mas, pelo que me adiantou o

~ enc0t:t~o fpi arbitrado pelo técnico Charles Bohrer, tenho JIlui-
ca~'loca Cel~o P.adua Guedes e do tas chsnces. Adiantou-me êle . de
baíano Mano Cruz, am~ com que das 21 atletas' eenvocadas, di-
bom trabalho. Como mesáríos co- versas não poderão atender a con-
operaram com a iniciativa dês te Ivocação e diante-dIsto vou me em-
jornal, I1'elio Aguiar e Breno pregar a tundo para corresponder,
Schroeder. . Tenho. muitas esperanças.

síleíra de Volleybal! para Intervir
nos treinos da seleção- nacional que
se .prepal'a para .» certame mun-
dial. , ..
Contudo, Magda, avatorosa capí-

tã do "fiv.e" sogípano, indiscutivel-
mente, a maís completa "basket-
ball-woman " do Rio .Grande - do
Sul, está decidida 'a atender o cha-
mado da entidade nacíonal,

"-Botafogo voltou...

. MA'GDA, 11, inais eompIetã "basketbaU-womàn" do Ri'o Grande tio Sut
em palestra. eom a reportagem, assegura tIlle atenderá ,. eonyocação

. '. da C. B. B. •
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FOLHA DA TARDE

. MOeAS DO· BOTAFOGO, ALOANÇARAM NOVA VITóRIA
SOGIPA' CAIU', DE PÉ E UNIÃO VENCEU SANTA CRUZ
o -quadro .de.. basketball femi-

nino do Botafogo, voltando a en-
frentar na noite de ontem, no Pa-
lácio 000 Esportes, o "f.iv~" da
',Sogipl)., colheu novo triunfo pela
contagem de ~ a 4<l em seu pré-
lia desp-edindo'-sé 'de canchas gaú-
chas, no fe,'?tival. promovído pela
"Fôlha ESpOl,t,iva':, como parte
dos festejos comemorativos à pas-
sagem de seu 11.° aniversário de
tundação.

,trêla,Solit.ál'ia".,pol', 4131,23. NO.pe-
ríedo derradeiro, o Ifflertecnioo do
encontro caiu bastante, Mas -a pe-
leja, nêste período, valeu, pela
-combatívidade das atletas 10m qua-
dra. E' nêste particular a Sogipa
pontificou; lutando a V3ilel':'
Com estas dUM apresentações

em Pôrtó Alegre, ó Bótafogo con-
firmou o cartaz de que veio prece-
dido e ratificou o título que osten-
ta. Marlene, do Botafogo, foi a
cestinha com 18 pontos. As' equi-
pes alinharam com estas forma-
ções: Bo.TAFOOo. - Marlent;','
Neucy, Eugenia, Lucy, Valdeía,
Vilma; SueJy" ,So.G~A -'-' Magda;
Margot, .cloé, ,Ilza, ,Clarice, Neu-
sa; Carrnen , ,

A' equipe botafcguH1se, campeã
caneca, voltou. a, .ímpressionar ví-
vamente ,os' ·af.icci:onadosmetropo-
litanos, pelo- bom ·basketl:>all que
pratica, o. rendimento do quínte-
to,"alvi-liégl'Ó foi' 'superior ao do,
prélío de' estréia. Isso porque suas
integrantes" refeita dos, cansaço da
viagem, puderam .render dentro d~
suas possibilidades normais, Tam-
bém a equipe da 'Sogipa ontem
cresceu 'de' prCiduç-ão',Corrigidos
os deíeítos. :ci,-1j. ,,~u;í,' estrutura, o
quadro se portou melhor do, que
no cotejo anterior, Mas não che-
gou a se completar detínítívamen -:
te ante um adversárto técnícamen-
te supertor; A: peleja' sempre rói
comandada. 'pela representação vi,
:;itante-<\€sdé seus prímórdíos. , E
o resultado. .da fase, inaugural já
era favorável .ao, .quadzo da "'Es-

UNIAO VENCEU' A' GINÁSTICA
DE ,SANTA CRUZ

No encontro:' ,:pI:elliniÍiar, joga-
ram os quadros masculinos do 'U-
nião, ,de Pôrto- Al:eg'l'e,'e da Ginás-
tica, de Santa' CIIUlS,do'Sul. A vi-
tória pertellceu ao União pela con-,
tagem de 72 a'56, apõs perder ,::1.3-
primeira :~tiip~.Pi>,r'29 .a 28, -:0 tive
visitante. exigíu .o .máxímo do anta-
gonista, para, que êste ,.no final
viesse l'Ubricar, um tríunfo .. PUlJli~
[lho, 'do União; f<>io cestinha, com
37 pontos; " "

\,

J

,~OUQÚET - Margot" da. Sogipa, Eugêriia e Neu,ci, do Bo:tafogo, formam o "bouq'uet", num dos lances
do encontro de ontem, entre as estrêlas do Botafogo e Sogipa, com ,o qual o' é~ube carioca lêz a sua des-
,pedida de quadras ga(tchas. As ~trêlas ahri-negras voltaram li> brilliar, i1el'l'l)~amloo elenco 100\1-1por ,59x40

·
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BRILHANTE Dt:PEDIDA DAS CAMPEÃS CARIObAS

.BOTAFOGO VOLTOU A VENCER APESAR
DA.'.MElHORA:DA EQUIPE' SOGIPANA

l"6ttTO ALEGRE .,\NO XI

:-SE-"~MBRO '

1,3'~', .
.. .'.'

TERÇA-FEIRA~ - -- -

fj:STR&LASDO BOTAFOGO VOLTARAM A BRI~HAJt - Ontem, à noite. no Palâcio dos Esportes, 4»
famoso conjunto campeão caríeca- de basketball feminino, fêz suá segunda e última apresentação em Pôr-
to Alegre, sob o patrocínio de Fôlha Esportiva, enfrentando com absoluto sucesso 'Oeombatívo c'Onjunt'Oda
S'Ogipa. A'Oalt'O, três sensaci'Onais incidências do interessante prêlíe interestadual: A esquerda Valdeia e
Clarisse ,disputand'O o rebote, S'Obas vistas 'de Marlene ('7) e Magda (11); no centr'O, Marlene tenta ir à
cesta, sob 'Os'Olhares atent'Os de Clarice, Marg'oi, Magda (adversárias) e Valdeia (companheira de equipe).

à direita, Magda e Marg'Ot garantem a posse da bola, S'Oba aiIJleaça.de Eugênia ~'

..,
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-BRILHANTE. DESPEDIDA DAS CAMPEÃS CARIOCAS

Ontem; à no'te, ainda. sob o pa-
tr.oc}nio da Fôlha da Tru"de 'Espor":
ttJ.va,o poderoso quadro fem~iliode
baslretooll do ,Botafogo fez sua se-
gunda e últíma> apresentação em
'nossa Capital,., voltando a erifren-·
tal' o bom e 'res.oéitável,conjunto da
Sogipe" campeão "metropolitano ~
-esbadmI. Já na noite de"estréia, o

, campeão carioca impressipnou ví-'
vamente ao púbr co e a crônica, Na
noite de ontem, no. entanto, o eíen;
00 botatoguense voltou e: impres-
sionar, -~ .de forme. mais ac'mtUl.3.d~,. -
,Venceu pela contagem de '59 a 40,
isto com uma difel'ança dê 19 'pon-
. tos,. tendo dominado ne quadra eno mercador em todo' o transcurso
do prélío; As caeacterístíoas apre-
sentadas na noite de: domingo. se

· l;epetiram .ontem, ~ntretàpt(), '~e'
fOl'IDa mais evident>~, já. que suas
"eiStrêle.s"; mais descansadas e
ambientadas, movimerrtaram c se

.'. ainda com mais rdesembaraço. .O'
'trabalho de 'conjunto desenvolvido
dianté de uma Sogipa entusiasta. e ~
combatíva e, aeíma doe tudo, muito
superior a da' noite de domingo,
.agradou vmulto. NE)l1cy, :quase sem- -
'pre lançada em profundida.de- por
Eugênia ou Marlene, colheu entu-
mã.Sticos e justos apla.usOll da l1U-
" merosa torci'de.. Marlene; a > con-
sagrada ·aUete. dó excelente con-
junto visitante, confírmou, mais u-
·ma vez, ser -a mais ·capacitada e
efiCiente do Brasll em sua posíçâo,
Sua altura, sua elastícldade e, es-
JiecialIDente, sua experiência ne-
presenbam muito. Mesmo marca-
da, namaím-í •• do tempo, por Ma:r-
got, conseguiu girar com maestría
e concluir com autoridade .e . cer-
teza. Trat;à..,se ·,em síntese, de uma
atleta sem ·igual· em sua- posição,

· Eugêp.iI.i voltou a impressioná!' .eo-
mo Inteligente armadora e orlen-
tadora. SEmpre postada na inter-
mediária d~ zona de ataque, soube
dístrfbúfr com.rap!deze oport.u",:.
nísmo o jogo exigindo deslocamen-
tos constantes de companheírss e
adversãrías. Também. Lucy oe Val-
dei.!\.. 'de:oat~(l,.ç1í;o ápenas regular na
T>l'im~,ra no.te, cresceram consíde-
ràvelmênte OÍ1tEro,'re;a.li~ando jogu-
da'{'I'bem córicatenadas. - e' felízes,
qu.aJ.ldo 11avíacQallêes para mar-
car pontos, . ',. " .. '

,S.oGIrA ,*AMlif:M AqRADOU'

Mcimó derrotada, Com uma di-
ferença,' de 19 pontos, a Bogipa
portou-se além da expectativa. Fi-
-O()UPl'óV!l-dO sue 'f~lta,maís expe-
i'ÍêllGia à equipe' local, que, natu
Italmente" semente pode ser ad~
quiricta P01' .meío de íntercãmbío,

~Cól!.tJn~~ 'Da 19.a:pií;inal

NESTA fase apa~'ecemais uma. vez NeucYl a, mais v~lo9: atleta c1óBota 10:"0, indo à,' cesta ,'1l11mi 'j~gaclit tMa
, tenta intervir. Mais.nos fundos, ClOé (14), Luci; 'Margot .eMl\gd~

BeaÜ'l1í
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OPINIÃO DE CHARLES BOHRER,. TREINADOR DAS NESTRÊLAS" BOTAFOGUENSES

EQUIPE DA SOGIPATEM QUALIDADES, MAS PRECI'SA
. .

J'OGA-RMUITO·P·ARA QUE GA.NHE VALORTÉ~NICO-

-

- Gu~Ias, meus parabéns, Vo-
cês mereceram ganhar. São muito
melhores do que nÓS.
A frase de Clarisse, da Sogipa,

para um grupo das vencedoras,
exprimia bem o estado de ânimo
das gaúchas. A vitória fôra de fa-
to írrecorrível. Fôra o triunfo que
espelhara a superioridade íncon-
testável das "estrêlas" cariocas sô-
bre as briosas defensoras da já-
queta sogípana, E, 'principalmente,
fôra um resultado lógíco. Justo .
Esperado. Eis Porque, de uma par-
te não houve tristeza. E, de outra,
ínexístíu alegria exagerada,

ELAS AINDA sso MUITO
MELHORES.

bém, duas grandes oportunidades
para testar nossa equipe que, de
fato, é bem inferior, tecnicamen-
te. O prínaípal porém é qué êsse
intercâmbio patrocinado pela Fô-
lha Esportiva prOpOl'Ci0110Uas 0-'
portunídades, que há muito espe-
rávamos, de disputar uma porfia
da qual advíssem benetícíos- para
nós.

Levantou-se, _ eamínhou alguns
.passou· e continuou:
- Mas há um detalhe ainda ...
Ficamos na expectativa: •

:.... .. ; Elas são ainda muitomé-
Ihores. Não puseram em .prátiéa'
todo o jôgo que sabem. Exibiram
só uma amostra da qualidade-que.
têm. 1:: isso eu afirmo baseada em
que, uma: equipe para dobrar a do
Fluminense '- como as, botafo-
guenses 'fizeram - tem que ter
muita categoria.
E concluiu logo:
- E elas têm mesmo.

Mal'got, 11<l "banca das reser-
-vas" vestia o macacão -quando a
abordamos. - Estava sorridente,
qüarido falou:
- Tivemos, nesses dois jogos que

sustentamos com elas. duas gran-
-aes lições 'de baskétball. E, tam-

LUCI -' a aplaudidíssbna e eJegJlllte n.- 14; do Botafogo - com um
breve sorriso nos lábios Iamentou, pa·ra a. reportagem, que ttvesse ha-
vido"oecessidade de se afastar antes do fiol da podia. FOl"a.m"'s cinco

-:-faltas. E, l'e.!saltou CIeIlpírito de luta. da.s sogipanas

Antes do, início do match de ontem, 11;deleB'ação do Botàfogo. prestou uma. 110menagem à Fôlha E~por.
'tiva, otertando- ao Jornal do ,Esporte Gaúcho; uma beliSSiÚl3. f1âmula. do Clube da estrêla solítârta. Na
fotO, o sr , José Pessoa Machado, chefe da delegai;ã.o do alví-negre, faz a entrega da flâmula 1\0 represen-

'tante de Fôlba Esportiva. ' r
.:.:...O sel1h01' tem tôda a razão,

Jogar com equipes adversárías de
categoria é' íridíspensável 'para que
o meu quadro atinja a maturidape
técnica. Todavia... .
E fez uma 'careta: aborrecido: AS 'GAU'CHAS LUTARAM:
_ ...não encontramos adversá- VALENTE~IENTE'

rios aqui. A equipe treina meses Luci _ a n.o 14 como a eonhe-
.a fio e não tem a quem enfrentar. L-.,m~'-..;",,~r.",-:::,,~~~m~;=n.;~F.õ"f1
E P• t Ale . t 1 b m me 01' - ra, eletlV'aimente,. m 01' o egre um ou 1'0 c ti e, a fávorita. 'do público. Sua presen-
além do nosso, compete em bas- h f' I díd Eketball femíníno. Seria nccessárío ça em canc a 01 ap au 1 a. <li!. - -apupos sôbre os á-rbitros foram
que os airigentes do' basketball enormes no momento em que era
gaúcho se empenhassem em estí- acusada a quinta falta da elegante -
mular o naípe feminino. E, tenho atleta botaroguense. O total de tn-
certeza que isso. mais cedo ou ma-is frações que Luci atímgira obriga-
tarde, acontecerá - asãeverou. va a sua retirada da porfia. E-.ela

lamentou isso,
- UM AGRADECIMENTO _ O ques\l vai fazer ... - disse ~ •

reticentemente, com. um breve 801'-
riso nos lábios. O principal-
acentuou - é que chegamos à vi-
tória. E existe algo a ser ressalta- .
do.

Carregou no sotaque caríoca,
cheio de "5" e concluiu: I
- O espírito de luta das gaú-

chas. Elas 'lutaram valentemente.
Embora sempre dominadas técni-I

. ea e numericamente foram bravas 1
competidoras. E, o importante- era '
o espetáculo e a competíçâo.

- O meu muito - obrigado Il~
massagista da Sogipa que me .aten-
deu gentilmente, enquanto o nos-
50 estava aíastado.

UM PEQ.UENO PROGRESSO E
UM "REMtDIO " .

Oharles Bohrerv .o treinador, bota-
toguense descia para os -vestíáríos
quando com êle -falamos, Vieram
as naturais perguntas. _
- As' gaúchas, de ontem para

hoje ~ começou- evidenciaram
_ um certo progresso. Pequeno. Mas,

valioso. Mas, ainda assim. minhas
atletas venceram com relativa fa-
cilidade,
. Ressaltou logo, porém;
- Inegável, contudo, é que es-

sas atletas da Sogipa têm quaü-
dades que podem ser aprimoradas.
'E' há um' remédio de efeitos fme-
diabos para êsse- aprimoramento.. - o- que- b? - perguntamos.

- A intensificação de íntercam-
bio com equipes tecnicamente a-
vantajadas. Treinar só, não bas-
ta. Jogar. Jogar muito é funda-
mental e l:jreponderante. Confron-
tos da natureza como '0 que hoje
se- travou é que dão, a' uma equipe
em rormação, a personalidade e o
valor técnico necessários para que
se transforme num elenco ·perfei-
to.. .

O SENHOR TEM 'l'ôDA A RAZAO

Eugêl:1ia, no vestiário, denotava
sofrimento. Sofrera, nos últimos
instantes, uma torção no tornozelo
esquerdo.
-,Mas não é grave - explicou-

nos, apontando para a parte ofen-
dida.
E pediu para fazer 'um agrade-

címento;

Gerson Ruhe é o treinador da
equipe pôrto-alegrense. Vierapa-
ra saber o que acontecera com a
botaroguense Eugênia, afastada
das ações no último minuto da por-
fiL .'
-- Uma pequena torção, Nada de

grave ~ explicou Bohrer,

Mais tarde, Ruhe concordou com
o ponto-de-vista do carioca, a quem
se .dirigiu:

FÔLHA ESPORTIVA, 1\ntes elo início \io' match de ontem 110 Palá.·~o
dos E~'portes, homenageou as cestinhas do Botafogo,' oferecendo nores
às campeãs. As defenslll'as sogipanas foram interpretes da.. homena-
gem, fazendo a entrega das flores (em. belos arranjos da Casa C•...i-
'Sandália) às' eampeãs earíecas, Na foto superior, ·Valdela recebe as
nores da!i! mãos ..dI!- SOl.'lpaJ)a Ester. e .a seguir, a- eOl1sa:p:l!4a C);lUlpeit •
;. íul-amel'i.?~~~~M:àr!~~, r~e~ ~r~~;,.~-"D'l3-os 'de" Neu;;a'

: IURGOT cUssec.PiU'a, I\~JIOda.ielll que, ere,ivarit~n~ • ~J.enco boia~~&1t~ns~rói S,lp~ri~, E (e.w lIlais qUIt'
.' . . . . __ . . ..' liila~!:\\ 'tHMli "':'asseveron;' '. .



LUCI - a apbudidísshna e eleg311te n.- H do Botafogo .- com uni
ltreve sorriso nos lábios lamentou, 'para a reportagem, que tivesse ha-
l'ido "neeessíõaâe de se afastar antes do fim da porfia. F'oram as cínee

- faltas. &, ressaíteu o espírito de luta das sogipanas

Oharles Bohl'cr, .o treinador. bota-
íoguense descia para os 'vestiários
quando com ê:le-falamos, Vieram
as naturaísiperguntas.
-.:. As- gaúchas, de -ontem para

hoje .....! começou- eyidenciaram
_ um certo progresso. Pequeno. Ma.'l,

valioso. Mas, ainda assim, mínhas
atletas venceram com relatívu fa-
cilidade.
. Ressaltou logo, porém:
- Inegável, contudo, é que es-

sas atletas da Sogipa têm quali-
dades que podem ser aprimoradas.
.E- 113.·um remédio de efeitos ime-
diatos para êsse aprimoramento.
. - O que é? - perguntamos.
- A intensificação de íntercam-

bio com equipes tecnicamente a-
vantajadas, Treinar só, nãobas-
ta. Jogar. Jogar muito' é .funda-
mental e preponderante. Confron-
tos da natureza como o que hoje
se travou é Que dão, a' uma equipe
em formação, a personalidade e o
valor técnico necessários para que
se transforme num elenco ·perfei-
to. -

O SENHOR TEM TODA ,\ RAZA.O

.Gerson Ruhe é o treinador. da
equipe pôrto-alegrense. Viera pa-
ra saber o que acontecera com a
botafoguense Eugênia, afastada
das ações no último minuto da por-
fia. .
..;;.Uma pequena torção. Nada de

g'l'ave - explicou Bohrer,

Antes do. búeio do match de onte~, .' delega.ção do. Botàfogo. pr.es!()lI
·th-a, orertando ao. Jornal do Esporle Gãúeho; uma bslíssíma fiâmull
fotô, o sr. José Pessoa l\clachl'do, chefe da delegação dG alví-negro, fa

. tante de Fôll13 Espor-ti"a. ' r
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• OPINIÃO DE CHARLES BOHRER,. TREINADOR DAS uESTRÊLAS" BOTAFOGUENSES

EQUIPE DA SOGIPATEM QUALIDADES,' MAS PRECI-SA
JOGAR MUITO PARA QUEGANHEVALORTÉ.CNICO
- Gurjas, meus parabéns. Vo-

cês mereceram ganhar. São muito
melhores do que nós.
A rrase de Clarisse, da Sogipa,

para um grupo das vencedoras,
exprimia bem o estado de ânimo
.das gaúchas. A vitória fôra de fa-
to írrecorrível, Fôra o triunfo que
espelhara a superíorídade íncon-
testável das "estrêlas" cariocas sô-
bre as briosas defensoras da ja-
queta sogipana. E, principalmente,
fôra um resultado lógico. Justo .
Esperado. Eis porque, de uma par-
te não houve tzísteza.: E, de outra,
Inexístíu alegria exagerada.

ELAS AINDA SAO MUITO
MELHORES.

bém, duas grandes oportunidades
para testar nossa equipe que, de
fato, é bem inferior, tecnicamen-
te. O príncípal porém é quê êsse
intercâmbio patrocinado pela Fô-
lha EsportiVa proporcionou as 0-'
portunídades, que há muito espe-
rávamos, de disputar uma porfía
da qual advlssem benefícios para.
nós,

Levantou-se,. caminhou alguns
.passou- e oontínuou:
- Mas há um detalhe ainda ...
Ficamos na expectacíva.r " ,

:.:.- .. ; Elas são ainda muito 'mé-
Ihores, Não puseram em jJrátiÍla:

. todo o jôgo que. sabem, Exibiram'
.56 uma. 'amostra da qualídade-que

Mal'got, no "banca das reser- têm. E isso eu afirmo baseaãa em
-vas" vestia o macacão 'quando a que, uma equípe para dbbr.a.r a do
abordamos. - Estava sorridente, Fluminense - como as.. botafo-
qüando falou: guenses :fizeram - tem que ter
. - Tivemos, nesses dois jogos que Imuita categoria.
sustentamos" c.om elas, duas gran- E concluiu logo:
des lições .de õasketball. Ji:, tam- - E elas têm mesmo.

UM PEQlJENO PROGRESSO E
UM "REMf:DIO " .

~ O seiiliol' tem têda ti. razão,
Jogar com equipes adversárías de
categoria é ícidíspensável para que
o meu quadro' atinja a maturidade
técnica. Todavia... . .
E fez uma 'careta: aborrecido:
- •..não encontramos adversá-

ríos aqut, A equipe treina meses
.a fio e não tem a quem enfrentar.
Em Pôrto Alegre um' outro clube,
além do nosso, compete em bas-
ketpall feminino. Seria neeessâráo
que os dírígentes do' basketball
gaúcho se empenhassem em esti-
mular o naipe remíníno. E, tenho
certeza que isso, mais cedo ou maís
tarde; acontecerá - asãeverou.

UM AGRADECIMEN'l'O

Eugênia, no vestiário, denotava
sofrimento. Sofrera, nos últimos.
instantes, uma torção no tornozelo
esquerdo.
-'Mas não é grave - explicou-

11OS, apontando para a parte ofen-
dida.
E pediu para fazer 'um agrade-

cimento;

. A delegação de Basketball
temínína do Botofago e que
participou dos. ~ste-jGS do U.•.·
aniversário da-~ha E-spol'ti-
va, rotornará ao 'R,io de Janei-
1.'0, ainda hoje.- As estrêlas e
dirigentes do "glorioso", dei-
xarão io aeroporto .Salgado Fi-·
lho, às 8 .hóras da manhã,
via+ando em avião especial da
FAB. .

Mais tarde, Ruhe concordou com
o ponto-de-vista do carioca, a quem
se .dirigiu:

: Il.ARGQT !1is~e para 1\ J'-e;PO~~a.ieDlque, f'fetiva;~ellt4!, o elenco botafoli'llensé fo~ superior, E. ~~}IImais qult-
, - _ . , . Jií!.,a!!!:;tI ainda - asseverou. I

FÔLHA ESPORTIVA, ll-ntes ao inicio nó' match de ontem 110 Pahí.·!o
dos Esportes, homenageou as cestinhas do Botafogo,' oferecendo n"r"s
às campeãs. As defensoras sogípanas foram interpl'ctes da. homena.-
gem, fazendo a entrega. das flores (em belos arranjos da Casa Cri-
'Sandália) às -campeãs enríoeas, Na. foto superior, ·Valdela recebe as
nores dali' mãos. dlj,. ~{jpalla Ester. e a. scgJllr. a-.eonsa~~a.c,,!,mpe'"
./' lIÍul-lImel'ic,,~~~,~~~!~~,. i~e~ ~*~~~:"Il~,iJm3~1i~' .Neusa._
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JOGA AMANHA O VOTORA~~
Será nhií, à. noite a apresentaeãc dÕ·~

tol'antim te a SQgipa. Ali locais estão confi •
.antei de farã,o ~ boa. apreSentação, embo-
ra contem com o problema da falta çle Intereâm-

blo com equipes maiores. As sorocaoanas, por fila
vez aprontaram para o cotejo com um treino rut
Ginásio da Soglpa, sob as ordens de Cllmpin~il"O.'ULT~ HORA * '13/10/196°1

•••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••• n • po ,-: •••

Votorantin Chegou; .(~m- .Fôrça
Máxima 'Para o Torneio de··.·UH

Chegou ontem à Pôrso Alegre a equ ipe do Votorantim.,campeã do VIU 'l'omeio AbeJt..·
to Feminino de ULTIMA HORA, que em viagem-premio de UH de Sã.o Paulo, e Põrte .Alegre, ••
frentari. o .eenjunto na Sogípa, campeã porto-aleg rense, amanhã à noite. .

A delegação, composta das doze atletas, o preparador Camplneire, um diretor, ~
acompanhante ~ o árbitro João Gutie.rrez de Souza, desembarcou DO aeroporto SalgadO. Filho po!'
vl)lta. das 13 horas, rumando para o Hotel São Lwz.

EXCELENTE VIAGEM I tá.dio Olímpico, onde o Grêmio
POrto Alegrense deu combate
ao Fluminense do Rio de Ja-
neiro, 'em partida vãllda pa.ra a
Taça BrasiL•Inclinaram-se mais as moças
'de Sorocaba para os tríeolores
locais, que acabaram suplan-
tando os guanabarínos, por um
tento a zero, em partida bas-
tante mteresssnte e agradável.

I Tôdas as moças se mostra-

,
. ra,m bem dispostas, satisfeitas
com a excelente viagem rea-
lizada. NoO aeroporto foram re,

I eebídas por desportistas gaú·
chos, tendo à frente o presiden,
te da Federação suüna de bas-
quetebol.

Benedita e Ritinha. que já.
atuaram em quadras põrto.ale-
grel1se9 por ocasião do campeo-
nato brasileiro, fOl'aDl cumpri-
mentadas em especial pelos es-
portistas que recepckmaram a
delegaçãCil bandeirante.

fofO FUTEBOL
Após a tarde dedicada ao re-

pouse, ULTIMA HORA levou
lU! moças do Votorantiril ao Ea-

TREINO HOJE

Nas depen.'êncías da Sogipa,
u comandadas de Campineiro
farão ooje, pela' manhã, um
treinamento de contato com o
~l, pois amanhã estarão -en..
frentando à equipe da casa, on·
de os nomes de l!argot e Mag-
.aa pontificam.

* DESEMBARQUE 6. equipe
do. Votorant.im As estreta.
paulistas estrearão .manhl •

nofte contra • SClgipa...•.......•..••...•................. ~ ..•......•~ .
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Representante do Renner
dirigiu palavras ofensivas a
um árbitro, e irá ao TJO

Superando (43x34) e, represen-
tação da Sogipa, o "five" do
União sagrou-se ontem à noite,
campeão de Basketoall dos VII
JogOS Abertos Femininos, Bom
público prestigíou o encontro de
bola-ao-cesto, único da especia-
lidade, de mais uma. edição vi-
toriosa da magna promoção de
Fôlha Esportiva, como são 00

.•J~gos Ji'eminiU"rd;Aber~, Com o
trIUnfo conseguídê esta 'noite no
l\l.lácio dos Esportes, o União
coloca-se em situação das maís
privilegiadas p a-r a laurear-se
mais uma vez, no cômputo geral
da compettção.
O embate entre as cestinhas

soglpanas e celestes foi dos mais
movimentados e disputados. Na
verdade, dUM partes distintas
caracterizaram o confronto. No
primeiro tempo, a Sogipa, embo-
ra não chegasse a predominar
totalmente, andou melhor em
quadra. O marcador doE'16 a 14,
a. seu favor neste período diz
bem de sue. conduta. Reagiram,
contudo as uníoníetas na. fase

Na reunião do Departamento
de Football de Salão da C.a.pital
realizada na noite de anteontem,
além de assuntos relacionados
com o turno final da certame,
que deverá ter início no próxi-
mo dia 18, foram acertadas as
datas para decisão do título do.
categoria. juvenil, que ficou em-
patado entre Petrópole e Gaú-
cho.
Os representantes dos doís clu-

bes resolveram realizar uma sé-
ríe de três jogos, para apurar o
vencedor. O primeiro terá lugar
no próximo sábado, dia 12, na
cancha do Petrópole, devendo o
segundo efetivar-se a 19, na, can-
eha do Ga.Úcho. O terceiro, caso
seja necessário, será jogado na
caneha do Te:resópoIÍl3. Persis-
tindo o empate, após a disputa
das três PQ.1'tidas, será jogada,
uma prorrogação de 20 minutos,
com mudança. de lado em dez.
Se não for ainda, desta feita,
'conhecido o vencedor, nova par-
tida será realízada e perorãne-
cendo a Igualdade será jogada
outra prorrogação de 20 minutos,
após a qual, persistindo o empa-
te, serão jogadas tantas prorro-
gta,çõesde dez minutos, quantas

furam necessárias para apurar o
campeão.

DENUNCIA DO PETF.OPOLE

No desenrolar dos trabalhos, o
representante do Petrópole, es-
portista Abraão Brune Pinheiro,
ofereceu uma denúncia contra D
diretor de footbe.ll de salão do
Renner. Tomou por argumento
ali palavras ofensivas dirigidas
pelo referido dirigente contra o
árbitro Abraão Unicovski. .Além
disto, protestou contra a forma
como fôra escolhido o árbitro
para controlar o embate do seu
contra o referido clube.

Após o pronunciamento do
Petrópole, o Sl~ Fltavio França,
diretor do Renner, que fôra a-
cusado diretamente, teceu eonsí-
deraçõss sôbrs a ocorrência, ter-
minando por confirmar tudo que
dissera com referência ao apita-
dor.
O pronuncíaerento do Renner,

conrírmendo as palavras do Pe-
trópole, deu motivo a que a Fe-
deração, apoiada. pelos represen-
tantes .presentes, o denunciasse
ao TJD.

Primeiro torneio
profissional de
tênis do Japão
TóQUIO, 8 (ASSOciatedPress)

- Ashley Oooper e Lew Hoad,
ambos australianos, classífíea-
ram-se para as semi-finais do
primeiro Torneio de Tenis Pro-
fissional do Japão. Cooperoven-
ceu Pancho Segul'à, do Equador,
por 6-4 e 13'-11, enquanto que
Hoad derrotou a Andres Gimeno,
da Espanha, por 6-4 e 7-5.

NA FOTO o elenco do União, que batendo o da Sogipa por 43 a 34, ontem à noite, ~ Palácio dos Es-
portes, laureou-se na competição de BaSketball dos VII Jogos Abertos Femininos. O -triunfo -unionista
'foi elosmai!! justos, e alicerçado sob!,etlldo numa e~nduta superior na fas~ eomplementar da porfia

complementar para chegarem a
um triunfo indiscutível. Diva,
apática de inicio, cresceu muito
de produção, com reflexos díre-
tos em todo o conjunto. Maior
agressívídade e posítívídade nos
arremessos foram ratores decisi-
vos, nos 20 minutos finaís, quan-
do a equipe uníonísta arrancou
com a vitória. Além de Díva
merecem destaque, de parte das
vencedoras, pela ordem, Maríeta,
Ieda e Gislene.
Quanto à Sogipa brüharam

ClOO,Margot e Beatl'lz. Coope-
rando para o brilhantísmo do es-
petãcuio, arbitraram com efici-
ência a partida, os apítadores
João Batista. Campos e Léo oost,
Atuaram e marcaram para as

duas equipes, -as seguintes cesti-
nhas:

União - Diva (15), Iná (2),
Ieda (9), Edith (O), Mru:ieta (9),
Gislene (6), pel.1inha ,O), Rosa
(2). Total: 43 pontas.

Sogipa - Cloé (8), Jlsa (O),
Olaríce (2), Beatrlz (5), darmem
(2), Neusa (4) e Margot (13), To.-
tal: 34 pont8§.
De'\it!'-se11'1SarIgualmente que

o União concorreu com duas ~
quípes, A e B, respectívamente,
Como o sorteio indicou as duas
equipes para o match inicial, a
B entregou os pontos paro fi,
principal (A), naturalmente ví-
sando e, partida contra a Sogipa.

Na foto o elenco sogipano. Foi um valoroso adversário para· o União
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GISLENE, que já. integrou a. seleção gaúcha, é um dos bons reror-
Ç03 conseguidos P01' Zequinhll para. a equipe náutica

\

UNIAO E SOGIPA IRÃO
COM FORCAS EQUIVALENTES
PARA O FEMINI'NO
Pelo que nos foi dado obser-

var na partida entre os quadros
do União e da Sogipa, disputa-
da anteontel? pelos y!I J~-1\ â~s Femmmos, o campeonatocMffi'âí dest~õ promete ser dos
mais equilibrados. Jo~é do Carmo
Neves Filho, que há poucas se-
manas reassumiu a direção téc-
nica da equipe feminina do clube
náutico dos Moinhos de Vento,
conseguiu reunir um plantel nu-
.meroso e em condições de lutar
com chances para a conquista do
título máximo. Além de diversos
atletas principiantes, mas futuro-
sos, o União contará, para o cer-
tame que deverá ~er disputado
ainda êste mês, com Díva, Diná,
Ieda, Rose, Marieta e Peninha,
tôdas já com alguns anos de ex-
periência e, atualmente, atraves-
sando boa rorma. Mas Zequinha
não se satisfez apenas com estas
atletas. Conseguiu arregtmentar
ainda outras de indiscutíveis
qualidades. Edith e Gislena, ex-
defensoras do Grêmio, transferi-
ram-se para o clube alví-azul dos
Moinhos de Vento e já poderão
atuar em jogos ofiicais. Trata-se
de duas excelentes aquísíções,
Gislene, como integrante da últi-
ma seleção gaúcha, sagrou-se \'1-
ce-campeã brasileira no certame
disputado em janeiro último, na
Velhacap. Edith, por seu turno,
promete muito. Gira bem e, co-
mo pívot, por certo desempenha-
rá seu principal papel. Final-
mente, caberia indicar mais
umas 6 ou 7 atletas que estão se
iniciando na prática de basket-
balI, mas já em condições - ao
menos, algumas delas - para
servir de eventuais reservas.

A Sogipa, por seu turno, na
partida a que nos referimos, não
decepcionou. Longe disto. As
atletas alví-negras lutaram de-
nodadamente e, também do pon-
to-de-vista técnico, conseguiram
desenvolver um trabalho de con-
Junto bem aceitável. Entretanto.
a ausência de Magda, que conti-
nua no Rio de Janeiro partící-
pando dos treinos da seleção na-
cional, foi sentida de forma a---~----~-----~~----~----.~--------~

centuada e, p01' certo, pesou na
balança.
De qualquer forma, Magda, que

110S próximos dias deverá estar de
regresso, passará a integrar o
quadro da Sogipa, no campeona-
to deste ano, constituindo-se,
assim, num reforço exporrencíal e
contríbuíndo de forma decisiva
para o êxito de um certame que
promete ser eqUilibrado e sensa-
cional •



/

(

2 r - N~VEA1BR.O ...;..1960r

Grupo dos partlcípantes no torneio de lance-livre

'ÕLH~ ~ESPORTIVA\

BRILHANTE A' SOGIPA,' ·NO TORNEIO
DE LANCE-lIVR,E DOS JOGOS FEMININOS
'VENCENDO J,NDIVI'DUAl E':COLETIVAMENTE
o torneio de lance-livre dos

~ jogjGSAbertos FemiijÜl~ Ioi-
êidobrado na manhã de ontem,

I~O gínácío da sede central da
,Sogipa. Teve um desdobramen-
to sem falhas, graças à obíma
organização inlpi'essa pelo repre-
sentante da FGB, esportista Flo-
riano Hipólito.

o índice técnico também foi ó-
timo, tendo. ganho tanto índíví-
dualmente como coletivamente a
Sogipa, cue se apresentou de ma-
neira brilhante. A destacada ces-
.ínha scgípana Magda Rive, da
30g'ipa com 15/20 pontos, foi a.
campeã individual do esplêndido
certame.

o resultado
Foi êste o 17esultado geral, cole-

tívo du torneio de lance-Iívre pos
.togos Abertos F'emínínos i-

1.0 lugar _ Sogipa A, com. 64
IPon1los.2 o lugar -,. União A, com'
~2 pontos; 3.° lugar ---:$9gipa B,
com 48 pontos, 4.° lugar - União
B, com 39 pontos,

o torneio Indlyídua!
Individualmente, foi êste o re-

sultado geral do torneio:
1.0 lu~'ar- Magda, Sogipa, -com

:'5 pontes: 2.° .lugar -' Olarisse,'
da Sog;.pa, éom 14 pontos; 3.° lu-
gar - Rose, do União, com 1~
pontos; 4 o lugar - Beatríz, da
.sogipa, com 13 pontos; 5.° lugar

- Leda do União, com 13 pon-
tos' 6.° lugar - Ilsa, da Sogipa,
com 13 pontos.

),

A representaçãr, da Sogipa triunfou no torneio de lance livre que
foi efetuado ontem, na quadra do ginásio da Sogipa. Na foto apa-

recem as vencedoras.

~'i-
l'

o UNIÃO bateu a Sogtpasa .•
grando-se campeão de ba.sketbaU
doS Jogos Abertos Femininos. Na.
fotõ, Um aspecto dO inatch sus«
tentado por unió~is*-aS e sogipa-

. ,. nas

UNIÃO
VENCEU·
TORNEIO
DE. BASKET'
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CATEGóRICO TRIUNFO SOGIPANO - Desenvolvendoum labor dos mais eficientes, a. Sogipa não encontrou dificuldades para. impor-se ao União, no pl'imeu'o "round'"
pelo metropolitano feminino de basketbaãl, As fotos são do cotejo de ontem à noite, no Palácio dos Esportes, aparecendo à esquerda, a sogípana Carmem, em luta. com a contra-

l'ia, Edith, e à direita, a excepcional' Magda (que pontificou em quadra), ,em disputa com Diva, do União

Sogipa Com" -Magdad~ E,strêla .Foi
Todo' Harmônico e . Suplantou .o -União

atíngíu um grau de\ negativida--
de, total. Melhorou no período
complementar, recuperando-se
em parte, sem -chegar a- comple-
tar-se, Talvez o fato, de muí-

, tos valores novos estarem pre-
sentes, tenha Influído. O que
não deixou .dúvídas, foi a vitó-
ria da Sogipa, superior em qual-

Convincente tríunro (67x46)
registrou a Sogipa sôbre o U-
.níão, no match inicial, da sé-
rie de três que sustentarão as
duas agremíações, em busca do
título máximo citadino remíní-

Taça Brasil também
para o Basketball
S. PAULO, 9 (Espol'tiva)

A F,edera,ção Paulista elaborou
um anteprojeto, criando e.
Taça Brasil de Basketball, pa-
ra ser disputado anualmente
entre clubes campeões dos di-
versos Estados, nos moldes 'já
existentes no football. Os clu-

, bes partícípantes da Te,ça
Brasil seriam dívídídos em
dois grupos: norte e sul." As
semifinais compreederiam os
vencedores dos deís grupa-
mentos, juntamente" com os
vencedores (campeão e vícs
do ano anterkm ;:

no de Basketball, Já ao, final
da primeira fase, do .cotejo fe-
rido no Paláeío dos E(sportes,
as moças sogípanas se impu-
nham .pelo expressívo marcador
de - 35 a 8, fator eloquente de
uma superioridade inconteste.
Na verdade o "five" represen-
tativo da av, Alberto Bíns,
chegou a surpreender tal a po-
sitividade com -que andou na
quadra, sobretudo no sentido
técnico. Especialmente' na eta-
pa primária, a Sogipa foi um
todo brilhante, tendo na catego-
ria de Magda, o ponto de atra-
ção mais saliente, Aliás, a con-
sagrada atleta impressionou vi-
vamente, deixando claro que
voltou do Rio (onde tomou par-
te dos treinamentos da sele-
ção nacional) com muito mais
personalidade, elegância e visão
nas jogadas, DeU, enfim, Mag-
da" um colorido todo especial à
jornada' desdobrada ontem à
,noite. Já de parte do União
poucopo!ie-se dizer. Até cer-

,to ponto, dec"épcionou a condu-ta do -quínteto uníonista, Prin-
cipalmente na primeira etapa,

um
quer aspecto que se queira en-
carar a partida,

Jogar-am e marcaram para
ambas as", esquadras as seguin-
tes cestinhas:
SOGIPA - Magda (31), Bea-

triz -(8), Cloé (3), I1sa (4),
otance (5), Carmem (4), Neu-
sa (2) e Ivone (O), total 67,

UNIãO - Diva (5), Gilca
(4), Marieta (19), Ieda (10),
Gislene (8), Iná (O), Editl1e (O)
e Nilsa (O); total 46, .,
Na arbitragem do cotejo estí-

veram, João Batista Campos e
João Oarlos MülIer, O prlmeí-
1'0 muito bom, e MüIler por si.
nal, estreante, apenas regular;

SERÁ EM -SANTA "CRUZ DO SUL
O CAMPEONATO FE'MININO DE BASKET
00 ESTADO: 4 CONCORRENTES

Segundo nota oficial expedída
pela secretarra da FGB, Santa
Cl'UZ do Sul será sede do Cam-
peonato Estadual Feminino de
13asketball, cujo início está pre-
visto para o dia 20 do corrente,
Intervirão neste campeonato,
conforme estamos informados, 05
seguintes clubes: Sociedade, Gi-
nástica de Santa Cruz, Atlético,
de"Santa MarIa, Clube Regatas.
de Rio Grande e o clube campeão
metropolitano "
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No primeiro encontro pelo tL
tulo máximo do basquete femí,
nino. a Sogipa venceu, folgada.
mente, o União por 67 a 46. O
primeiro tempo terminou com a

"vantagem sogípana pelo marca-
dor de 35 a 8. No .leneo vence.
dor se destacou a atleta Mag.
da, que recentemente regressou
do Rio, onde participou dos treí,
namentos da seleção brasileira.

O quadro unionista só foi ad,
versárío para a Sogipa, nos pri-
meiros instantes do cotejo. quan-
do chegou a estar com a vanta-
gem de 6 pontos. Todavia. as 80.
gipanas se recuperaram e passa-
ram a dominar totalmente o jôgo
para, no final. construirem um
placar cômodo a seu favor. Mag.
da foi a cestinha da noite. com
31 pontos, recorde absoluto no
basquete feminino.

Jogaram e marcaram: SOGI-
PA: Magda (31), Cloé (13), llza
(4). Neuza (2). BeatriZ (8), Car,
men (4) e Clarice (5). UNIÃO:
Diva (5), Gislene (8), Marieta
(19). Ieda (10), e Gilka (4).

• •••• • • • • •• • • • .-- • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •• 81 *, EIS um lance da partida inl.
cial do certame feminino de

/
. bo'la-ao_cesto. lixa, da SogJpa,

I bate espetacularmente a unio- ::
nista Gilka =
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CORREIO DO POVO--~----~============~----~-----
SÁBADO, 17 DE DEZEMBRO DE 1960

ISOGIPÀ LEVANTOU MAIS UMA VEZ
10 TITULO DE BASKETBALL FEMININO

A representação da Sogipa, ob-
tendo sua segunda vitória sôbre
o quinteto do União, voltou a le-
vantar o título máximo C::oces-
tobol feminino, em conquista
muito merecida, fruto de seu me-
lhor desempenho durante o de-
senrolar das ações. O feito das
jovens "estrêl 5" sogípenas me-
receu muitos a,plat:sos de sua 11".:-
merosa "torcida", a qual feste-
jou com muito entusiasmo mais

este feito ele Luas valorosas "de-
fensoras.
A contagem final foi de 50 x

41. O primeiro tempo terminou
com 31 x 13, em favor do quadro
vencedor. A "cestinha" da pug-
na foi Eloá, da Sogipa, com 15
pontos.

Na prelíminar, pelo campeo-
Dato de aspirantes, jogaram os
q·:.'1dros da Sngipa e da .Ginásti-
ca Navegantes-São João, Venceu
o conjunto dog,f" :ipa, por 52 x 40,

Ontem à noite, no ginásio da
Av. Alberto Bins, perante bom
público, teve desdobramento a
segunda partida da série "melhor
de três" pela decisão do titulo
máximo do basketball feminino
de nossa capital. Sogipa e União

I foram os adversários da conten-
da, cujas equipes proporcionaram
um espetáculo agradável a todos
aqueles que estiveram na quadra
coberta, da agremíação alví-ne-
gra,
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,SEIS VEZES CAMPEAA SOGIPA! - Vençendo optem ao União por 50x41,a Sogipa conquistou pela sexta vez consecutiva o título máxipto de baSket femlnUlo. :Il:ste 'é 'o pl~nt~l <,
com seus treinadores do alvi-negro que em brilhante exibição adjudicou-s,e o título. Mesmo sem contar com Magda, sua ;principal atleta, desde.,-os ~ois:minutos (contusão); a

. equipe sogipana brmdou uma grande exibição aos amantes do :esporte da bola ao cesto ,. ,
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E-8TRELAS EM LUTA - Beatriz e Marleta, grandes figuras da noi-
tada de basket de ontem, aparecem aqui em plena disputa pela posse

da bola. A vantagem feã. da uníenísta, como se pode observar

..:",

75--

S;O!GIPAí :.HEXA:
CAiMPE"ÃDEBA:SKET

A Sogipa tornou a vencer o
União ontem à noite e sagrou-
.se, desta forma, hexaeampeã ~r-
to-alegrense de basket feminbÍo.
.0 resultado final de ontem: 50x
41. Placarde do primeiro tempo:
31x13, já para as sogipanas.
~riunfo indiscutível e mereci-

do, ,pol'quantó representou a pre-
valência da melhor equipe, da-
quela que, mesmo . surpreendida

• com a retirada de Magda de
cancha aos dois minutos de a-
ções, ainda tcve fôrças e' reser-
vas d-e capacidade para recom-
por-se psícolôgtcamente e impor
seu jôgo ao contendor, domínan-

••.do-o durante todo o primeiro
.temno e inclusive comandando a
.movímentaeão do marcador, To-
dos sabem que Magda é a figura
'máxima não só da equipe sogipa-
'na,' como, mesmo, do basket fe-
minino da cidade. Sua defecção
causada por ruptura dos liga-
mentos do tornozelo, no entan-
to, não chegou' para por tudo a
perder. Reagiu bem o quíntete
alvi-negro e conseguiu chegar ao
fim com 'um triunfo brilhante,
. que lhe garantíu o gaJardão so-
bremodo honroso de hexaeampeão
:da cidade.

A representação do União vol-
.tou no segundo tempo' com nova
disposição para a luta e, mercê
'de contra-ataques à base de ve-
locidade, logrou encurtar a dife-
rença, sem, contudo, em nenhum
~momento ultranassâ-Io em pon-
.tos. O comando da pontuação
esteve sempre com a Sogipa,.
Entre as vencedoras, despon.

taram com excelentes desempe.
nhos as atletas Beatriz (reatmen-
'te soberba), CIoé, I1za e Clarís-
se. Já quanto às unionista pode-
mos ressaltar a atuacão de Ma-
rieta, Ieda e Diva, esta a despei-
to de um tanto abusíva em' seu
individualismo.

EQUIPES E MARCADORAS
As equipes atuaram e marca-

ram com estas atletas: SOGI-

MAGDA NO HPS ...:. A estrêla máxima da equipe sogipana eontun-
_diu--seaos (lois minutos de jôgo e teve de ser transportada às pressas
para o Pronto Socorro. (foto). Submeteu-se ali a exames l'adiogl'áfi~
eos que não regístraeaan nada de maior gravidade. -Magda ainda vol-
tou à eancha e assistiu e festejou a vitória de suas eompanhelraa

PA - Mag'da (1), Beatríe (13),
Cloé (15), I1za (6), Carmen (5),
Clarisse (10) e Neuza (O). São
.também campeãs, embora não
atuassem ontem, mais as seguin-
tes: Ivone, Ester, June e Helena.
UNIÃO - Diva (13), Gllca (O),
Ieda (9), Marieta (10), Gislene
(4), Diná, Edith (5) e Nilza.

OUTROS DETALI:IES

João Batista-Campos e Jaime
Soligo foram os á:rbitros. com
bom trabalho. Na preliminar,
pelo certame de aspirantes, a 80-
gipa também venceu, desta feita
com o marcador de 52x40 e a~te
a Navegantes-Sãe João.
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SOGIPA: HEXACAMPEJi.FEMININA DE BASKET - Voltando a superar 0';0 x 41) o União, li "fivc"
feminino da Sogipa manteve a hegemonia no basketball metropolitano, que já vtnha de cinco anos con-
secutivos. No confronto tte-senvolvidoontem à noite, na quadra da Av. Alberto 'Btns, as mCloÇassogipanal
voltaram ao. predominar, :ratificando sua. superioridade. Na foto, três fas~ de disputas acirradas do match

que decidiu o campeenate da categoria.
1
1
• I..______ •...A ••. _



--'"----------,,------------------------------------------------------------------------------------~---,,----------

12.a página
Pôrto Alegre. '17 de d-ezembro de 1%0

.. J
I

..

MAGDA, hexo' campeã

• HORA

SOGIPÁ CONQUIS U ONTEM
SEXTO- CERTAME DE BASQUETE

..• T.€'ve lugar ori.em o segundo
'Jogo de basquete feminino. pela
decisão do título de 1960. Sogípa
e União realizaram um belo en-
contra, no gj.násio da, Sogipa, ca,

I
I

t
i

bend? o trl1:.~o às sogipanas, CO~J.quete em nossa cidade e tambémrelativa faclltdade, no Estado.
~om a vitoria a Sogipa con, Já na primeíra fase venciam

quístou o hexa.campeonato, pois ,as sogípanas com facilidade pejo
desde 1955 vem liderando ti bas, marcador d~ 31 x 13. No 'final

, o União, reagiu. após a contusão
de ~agda mas não chegou a con-
, crehzar em pontos esta reação.
I Magda foi vitima de Um der-
,I'ame no tornozelo sendo atenuí;
da no Hospital do' Pronto Socar.

j ro,
l

Equipes e Juizes

--
As duas equipes atuaram com

a seguinte constituição:
. Sog!pa: Magda, Bataj-ls, Cloé;
f Ilza, Carmen, Clarl&se Neuza,
Ivone, Esther e HeIenita.
:União;: Diva, Gilca, Ieda. Ma.

rreta,. GIslene, Dinah, Edith, Ir.
Ia, Nilza, .Marlene, Içara e Elza. f
Na ~rbltragem estiveram Jai-

me Soljgo e João Bat·ista Campos
com boa atuação. .
, O técnico Gerson Ruher da So-'
glpa, fOI o orientador desta equi-
pe, t.endo .se sagrado também ha,
:!C~ .campeao, pois desde a runaa;:
çao do .departamento de bas u t

]-

17 DE DEZEMBRO DE 1960

SOGIPA HEXA-CAl'IIPEÃ DE BASKET·
A Sogipa tornou-se ontem hexa.,

campeão doebasket feminino -de
Pôrto Alegre, ao adjudícar-se
brilhante vitória SÔbl'8o União
por 50x41. O match foi movímen-
tado e Interessante, sendo que a
Sogipa já vencia ao final do pri-
meiro- tempo por 31x13. O fato
de não ter podido contar com
Màgda, que sofreu ruptura dos
ligamentos do tornozelo do pé di-
reito aos doís minutos de jôgo,
ainda enaltece o feito da Sogipa.

Beatrtz, Ólorí, Ilza e Olaríce
foram as melhores "players" da
Sogipa, sendo que Díva, Marieta
e Ieda se destacaram no União.
_'I. grande reação empreendida pe-
lo União no segundo tempo ain-
da tornou mais valiosa a -vitória
sogipana.
Eis as 'equipes com' os pontos

conquistados: .
SOGIPA, com Magda, Meatriz

(13 pontos), Oloé (5), Ilsa (6),
oarmem (5), Olarísse (1) e Neu-

sa. Além das citadas ~1ã,0 também
hexaoampeãs, apesar de 'que não-
tenham jogado ontem, Ivone, Es-
ter, June e Helena.
O União alinhou assim:
Diva (13), Gilca, Ieda (9),

Marieta (10), Gíslene (4), Diná,
. Edíth (5) e Nílza.

O juiz foi J: B~ Campos e fis-'
001 Ja.ime Soligo. Em aspírantes,
venceu a Sogipa ao Navegantes-
São'''João, por 52x40. .
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MAGDA, PRETERIDA POR U!.'.:.N~VEM8RO -1960 1

NO CONTINENTAL, ADMITE OUE POSSA
·IR PARA -O RIO OU SAO PAULO!
Magda Rive retomou do Ri?

de ,faneira, onde partic.ipou dos
treinos da seleção nacional que

MAGDA "RETORNOU ...,. Magda Rive, a mais completa. cestinha de
nossas- quadras. pa.rticipou dos treinôs da. seleção nacional, que on.•
tem seguiu para. 'Santiago do Chile•. Magda,· segundo nos a.diantou,

solicitou dispensa por sentir-se muito esgota,da

vinha se pl'eparando pm-a ()
Campeonato Sur-Ame?"Ícano, cui»
início está previsto para o pró-
ximo sábado, em Santiago do
Chile,
Anteontem à tarde, a mai$

completa basketballwomen do
Rio Grande do Sul esteve no
Pu,lúcio' dos Esportes, onde foi
abordada por nossa reporta-
Jem,

PEDIU DISPENSA
- Pel'di quatl'o quilos e, esco-

ituia como fiquei, resolvi pedir
dispensa, adiantou-nos Magda de
saída, •
-:- Algo 1.1eioinfluenciar nes.e

esgotamento?
- Principarmente o calór in-

tenso, Inc?'ível! Não estava acos-
tumada. , • Jamais senti' ta.nto
'c~ror. Também os treinamentos
eram os mais forçados, Mas, es
sim mesmo, ia muito bem, O
técnico Antenor Horta e as atle-
tas, principalmente as do Bota-
fogo e do Fluminense, coopere-
ram muito comigo, "Fiz muitas
aJnizades e tudo fazia crer que
poderia ser útil ao selecionado
Somente no fim, vi-me forçada
a" desistir.
Notavamos que Magda estava

se sentindo abatida, Não era a- ,
quela atleta disposta e vivaz que
estavamos acostumados a ver pa-
lestrar e brincar com suas cole-

. ttae de eqUipe, lá na Sogipa, PO?'
,'sto, lançamos out1'a pergunti!.
talvez indiscreta: '
- Algum oUtl'O motivo, MU-J-dn?
: - Não,.. (a atleta estava pell-

sativq,). Não, foi somente o es-
gotamento que me levou a to-
ma,' esta decisão.
.- Mas vinhas treinando bem?

Entre as melhores?
- Sim. Pelo menos, conforme

se expressava o técnIco Antenor
HOl'ta, meu ltl.gar estava essepu-
rudo , Mas, depois. não d",va
mais" ,

MARLI TIROU O LUGAR DE
MAGDA

Magda não nos revelou mais
nada, Apenas apontou seu esgo-
tamento como motivo que a for-.
çava a solicitar dispensa. Mas,
conforme fomos im.formados em
qutra fonte, mais Ullta vez os
"cartolas" do esporte. nacionJJ
agiram de forma descabível con-
tra o esporte gaúcho. As pró~rias
atletas titulares M seleção nota-
ram a "tramoia". Segundo es-
tamos segummente informados,
Mal'li, atleta do Fluminense, an.
tes qUe tivessem início os trei~
namenioe da seleção de baskeb
balT, visto que iõra convocadiL
também para integrar a seleçEío
nacional de volleª,ball, foi soli-
citada para optar a favor de uma
ou outra, Marli decidiu-se em
favor dovoUeybal1 e, r!?almen-
te, mterveio em quase todos os
jogos que o Brasil disputou. WJ
Ca.rn.f1p.onatll .Mnndiar, •• F-.... ""teu-
dos da. semana passada, os' diri-
gentes da CBB l'esolvenl.m in
cltâr Marli na seleção de baskd-
ball, sem que a. aUeta tive"3se
participado de um treino se-

1\. quer. CompJetamente iora d'e
b. forma técnica, e depois de c:um-
pri1' o intenso progl'ama .exigi-
do pelo Campeonato Mundial de.
Volleyball, Ma,rli· foi incluida.
apesM disso, na seleção 'nacio-
nal de basket, que ontem partw
pam o Chile, .Magda e ouiro«
viram a injustiça praticada péloi'

,,'esponsáveis da CB-B ,é ,a atleta

j sogipana não esperou mais, :soli·
citou dispensa, pois .prev,ia que
dias dep.ois vil'Ía a ser dispensa,-
da, Isto o que apuramos sôbre
os fatos ocorridos, ". .

liCANTADA POR' CLUBES PAU-I LISTAS E CARIOCAS

Tàmbél)i irtsistimoscom Maf!~
da, para que nos revelasse se nao
[ôra "cantqda." po~' clubes do
Rio,
- Sim, tive dive1'sos convites.

Estive também em São Paulo e,
lá, fui convidada por dirigente~
do XV de Piracicaba e do Pal-
meiras,' NfJ. Velhacap,' fUi .-sonda-.
da 'pelo Botafogo e Fluminen.;~

- E que tal? Vais 'aceitar ~m
à,àque,lesconvites?
~ I?elo 'apoio que aqueles clu-

bes dão' às suas ,atldas" princ~.
palmente às que praticam 'bas-
lcetbali" devia aceitar. Assim
mes'mb,voUpenStLr muito.' Te';
nho muitas' e sinceras ámigas em
Pêrto. Alegre, l.á na So{flpa·. ,Es-
'tes e muitos' outros laços me "

.. prend~m' a Põrto: Alegre: Mds
vou pc'l;tsa7' e ialvezpi:mi õ anl)

, me decida segui}' para São' ~au: ,
to ou Rio.
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SOGIPA,' DECIDIDA. A REESTRUTURAR
\

SUAS EQUIPES_ DE BASKETBAtL, RESOLVE
FAZER TRABALHO DE EQUIPE
Os dirigentes da Sogipa,. res-

ponsáveis pelo Departamento de
Basketball, segundo fomos infor-
-màdos, decidiram reestruturar os
seus diversos quadros. E' pensa-
mento dos técni:os, srs. José TOJ:-
rano da Costa. e Gerson Ruhe,
bem como dos diretores Ern,esto
otto Ritter e A1'iel Ruas, reali-
zar um trabalho de equipe que
virá fontalecer 05 quadros de bas-
ketball. Para conseguir o fim
almejado, técnicos e diretores vi-
sitarão colégios e praças, sempre
que se proporcionar uma oportu-
nidade, para fazer observações em
jogos e torneios.

movímeataram durante, aproxí-
madamente, duas horas. As de-
mais inscrita? não atenderam à
convooacão, porque ainda. se en-
contram ausentes da Capital, se-
gundo nos adiantou o " coach "
alvi-negro, Já para amanhã,
quando outro treino .será efetua-
do, o técnico espera contar com
ma.ior numero de atletas.

",FIVE" DÓ REGATAS SERA'
CONVIDADO PARA A

SEMANA SANTA

pa-areía viria a Põrto Alegre na
Semana Santa, realizando um ou.
dois jogos. O assunto ainda está
em estudos, mas, a julgar pelo
interesse tanto dos diretores 50- \
gípanos, como río-grandínos, é
.muíto provável que êste encon-
, tI'O Intermunicípal venha a con.·
_ cretízar-se,

Uma equipe que deseja progre-
dir não se pode restringir, ape-
nas, a treinos. Isto compreendem
perfeitamente os mentores da So-
gípa e, por isto, estão estudando
as possibilidades para levar a ca-
bo maior Intercâmbio com equi-
pes de fora. E," pensamento, por
exemplo, trazer este ano equipes
de E?ão Paulo e Rio de Janeiro,
proporcionando, assim, maior ex-
periência '3. suas atletas.
Mas também com conjuntos do

ínterior do Estado a Sogipa pre-
tende fazer intercâmbio. Neste
sentido. fomos informados de que
será convidado, como numero 1

, deste ano, o team do Regatas de
Rio Grande. O bom conjunto pa-

/

EQUIPE FEMININA COMEÇOU
A TREINAR

Segunda-Jeira, à noite, realí-
sou-se. o primeiro treino do arfo,·
sob a orientação do Prof , Ger-
son Ruhe , Apena,s· oito atletas
atenderam à convocação e se

·······-1

«ESTRítLA" RIO-GRANDINA - Alzira Sobreira (foto) estará ama-
nhã em Pôrto Alegre, Integrando o quadro do Regatas de Ric. Gran-
de que intervirá no Torneio Extra Feminino. Alzira. está em ascen-
são técnica, o que deverá demonstrar nos jog~ de amanhã e domingo

4./7/1961ULTIMA HORA.

t'4k4Uíil1tilln/llmnIllIlUllriIliJIIIIIIUlUIh!!!!lIlUmmtlfllltlll1l1mlílllnlll!!Il1l111111 1IIIIIIIIIHIIIIIIIIlImm~~!1 ORGANIZADO' OCARNET
" EXTRA FEMININO IPARA DEXTRA FEMININO
S'ERA -NA ,SOGi'PA - =1 O público.i.tem peestígíado '1S

iniciativas da FGB e, precisa-

.,lílt\lIlíiiSSiI !nE~:ae!P;i::a= Ir ~~~~l:~~;~~Jr!~~~t::;~;~_ Ponta Grossa, a part,ir d& =_ caego do Sirio e da Seleção Pau-u., lista de Novos.
18 do mês corrente, Resta-nosª Agora, outra. iniciativa acaba
agora, iniciar mós prontamen- ª de tomar a atual diretoria lia Fe-
t>t'! I) tra.lSalho·em prol da sele- ª' deracão , Objetlvando Incentivar
cão feII,linina;, que' a partir de. ~ 'O basketball feminino - pràttca-
18 de agôsto dispúbtrã o bra.-::: mente estacionário - e desejan-

. ~ de Niterói. No· sállado- e domingo teremos. no girui,sio da. -ª do, também, observar quaís QS
, 110""...... uni Campeonato ·-Extra Es'taduaJ, J'ustaniente com o fito ;; - valores aproveítáveís do interioreo~"-7 - para a seleção gaúcha, os respon-
.•. mostrar ao fécniCo Gerson RulIe as atuafs condi~ de nos- Ê sâveís pela entidade especializa-
l!ítIW «estrêlas». Grande" será a responsabíndaãe da equipe feminl., ª .da resolveram efetuar um Tot'-
iiiíi' que irá- defender o honroSo título de «~ce» levantadono .tilti- ~. neio Extra, contando com a par-

b_~ileil'o J!J com o mesmo GeJ'Stm de técniM. ~I tícípação de todos .os quadros fe-
mininos existentes 110 Estado, co-
mo sejam: Atlético e Corintia.ns,
de Santa Maria; Gínâstdca, de
Santa Cntz: Regatas. de Rio
Grande; e Sogipa e Uníâo, c!rt
Capital.

CARNET

o carnet para -êsse ínteressan-
te torneio já foi elaborado pelo
Departamento TéGnico, da FGB,
em concordância com o prof.
Gerson Ruhe, técnico que, mais
uma vez, terá a" incumbência de
orientar nossa representação no
próximo certame brasileiro e nos
jOgOSdeste fim-de-semana, de-
verá fazer observações ut1lisslmas
em relação ao scratch do Rio
Gl'a?de do-Sul.

A~IADORISTA

A ordem de jogos estabelecída
é a seguinte: Sábado, dia 8
Atlético x Regatas e Ginástica x
Coríntians. Domingo - Venc. do
1.0 x Venc, do 2,0; Sogipa x
União e Venc. do 3,0 x Venc. do
4.0.

TodOS'os jog:os serão realiza-
dos no Ginásio da Sogipa.



i~SELEÇãO ,FEMININA GIÚCHI
~lli TEM RIVIL:'PROBLEMIS!
t""4 I j', .

~ : AMANHA. e domíngo teremos, no ginásio tal' a seleção ga.l1cha possa; ver nossas jo. n0mes que pela sua cat~r1a e 'ainda, t6c-
~ da Sogipa, a realiza(;ão de um Cam, gadoras em ação, podendo ent'ã'Ofazer, com :\11caapurada, tem "ua presença garailtl.
t:::- I peonato Extra Estadual Feminino de Bas, justiça a convocação, Várias são a,s difi- da. na lista das eonvocadas: Magda, Diva,
<, I quetebol, que deverá -eontaecom a presen- culdades qUe terão de ser 8uper~da.s para Clo6, Beatriz, GHca, Clame e Diná. Po..
i:- I ça de equipes do interiOl' e da capital: Re. que possamos formar, realmente, uma equí, l'ém, sõmente 1l4Laegunda-feira é que o têe-1 IDltas (Rio Grande), Atlético'e CorinUans pe capaz de honrar o ·Yice.cam}ieonatoJl&. .. níeo Gerson dará a conhecer a relação, de.

i (Santa M~ria), Ginástica (Santa Cruz), cional .cOJ'lqulstadono ano passado. O cer, pois de ver as «estrelas:» em .ação.
~. União e Sogipa (capital). Grande Interês. ,teme será efetuado em agôsto, época de

II se vem despertando, tal iniciativa da F~B, aulas e inllmeras «estÍ'êlaD são estudan- - O Extra ~stadual deverá. obedecer &
~ príncípalmente por estarmos em vésperas teso Existe ainda o problema de local pa. seguinte ordem de jogos: amanhã - Atlé..< do campeonato brasileiro, ra treino,'para concentração, dispensas dos' tíoo x Rega.tas, Corintians x Ginástica e

~ . -. SELEÇÃO. empregos. para aquelas que trabalham e J]nião x ~ogipa. Domingo: vencedor do 1.-
Q 1i:ste certame foi Idealízado;: para que ainda, tempQ paraPt:eP~ algumas que se jôgo x vencedor do 2.' e. vencedor do a.·
~ o técníeo, Gerson Rúhe, indicado para oríen- encontram fora de forma. ~tem _alguns ,x vencedor do 4,9. !lúcio às 20 horas..

<.r'li""'11 ••••• li' 1_11"1",1" li "1"""'.1 ••• 11••.••_•• UII ••. 1•.1__111111 Ii J.I.JiJlU'1 i.II••i'J'~. . .
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10 DE JULHO 'DE 1961 FOLl;iA 'DA TARDE

MOVIMENTOU-SE O BASKETBALL FEMININO - Ontem e anteontem, à noite, graças a uma. inicia,tiva,da FGB, voltou a movimentar-se G basketbaIl feminino. Mesmo au-
sentes os quadros da Ginástica. de S. Cruz e do Corintians de Santa Maria., o torneio alcançou seu objetívo, uma vez .que serviú parJi. incehtivar êste esporte entre, o sexo frá-
gil e, ao mesmo tempo, para observar valores que pudessem ser selecionados para formar o combinado gaúcho com vis tas ao certame brasileiro. Ao alto, à esquerda, uma. fase de.

encontre entre, sogipa e Atlético de S.' Maria e, à direita, Interessante incidência do prélio entre União e Regatas Rio Grande. '

'SOGIPA,E UNIÃO FORAM', VENCEDORES DA IPRIMEIRA
ETAPA DO EXTRA 'FEMININO, MAS~'TAMBÉM
AS. "E~STRÊLAS" RIOGR,ANDINAS' IMPRESSIONARAM. •. , - ..

ea que vêm atravessando as "es.
trêlas" alvi-negras .

Teve, início, anteontem, à noí-
te, perante reduzido público; no
ginásio da av. Alberto Bins, o,
Torneio Extra 'Feminino de Bas-
ketball. Uma vez que deixaram
de comparecer os quadros da
Ginástica de S. Cruz e do oo-
rintians de S. Maria, os orga-
nízadores viram-se obrigados:a
confeccionar- novo carnet e, obe-
decendo à nova ordem de jogos,

, ., aente. os-
quadros da Sogipa, local e do
Atlético, de Santa Maria.
Esta partida inaugural não te-

ve maiores atrativos, em vista
da 'flagrante superioridade do
bem treinado conjunto locatário,
frente a um "five" santa-mari-
ense que, apenas, se inicia na
prática do basketball , Trata-se
de um conjunto voluntarioso, O mais interessante prélio damas que ainda carece de maíor
experiência. rodada inaugural do torneio, ano

teontem, à noite, sustentaram os
O escore final de 73 a 13 e quadros representativos do U-

,também a contagem do primei- nião, desta Capital e do Rega.
1'0 tempo - 42'a 8 - bem com- tas, de Rio Grande. Durante o
provam o domínio amplo das' primeiro half'-tíme, as 'graciosas'
cestinhas sogipanas, desde o prr- " estrêlas" rlo-grandinas deixa-
meiro ao último segundo do en- ram as melhores das impressões,
contra. A soma de 73 pontos em ponseguiram desenvolver díver-
aS-minutos (êste o tempo regula. sas jogadas bem concatenadas,
mentar para equípés femininás) fundamentadas em corte-luzes e
outrossim, é uma prova íncon- armações inteligentes, pré-esta-
teste da magnifica forma técní- belecidas. Durante mais ou me.
_______________ .J'" fios dez minutos de' ações, eon-

seguiram mesmo comandar o.
marcador. Infeljzmente, não sou-
beram conservar êsse volume de
jôgo. Faltou-lhes, antes de mais
nada, preparo físico e também o
índice de conclusões 'não, passou
de regular. Eis porque o quadro
alví-azul 'dos Moinhos de Vento,
paulatinamente, passou -a ce-
mandar as ações, vencendo no
final pela diferença de 13 pontos,

EQUIPES E MARCADORES

Eis as atletas que disputaram
e assinalaram pontos nesta par-'
tida inaugural:

Sogipa. - Magda '(2), Beatria
(14), Cloé (14), Clarice (11),
Neusa (8), Qal=en (O)., ,Ilsa (2).•
Ester (4) e June (O).

Atlético - Mariet-a Nech (2);
Marieta (2), Inez (O), Olvíanita-
(S), Cleonice (O), Odete (3), Sue-
li (O) e Salete (O) •. Total: 13
pontos.

UNIÃO 27 x REGATAS 14

Enlbol'a vencedora, a equipe
'metropolitana, que teve que se
apresentar desfalcada de diver-
sos bons elementos, não 'conven-
ceu, Ainda não atingiu um ,pa-
drão de jôgo convincente.

VALORES INDIVIDUAIS

Mesmo sem agradar do ponto
de vista técnico, foi êste embate
o mais interessante, dada a pa-
ridade de fôrças verificadas nos

,18 minutos iniciais. Também o
trabalho individual de díversas
atletas agradou ao público e, por
certo, também ao técnico Gerson
Ruhe, escolhido pela FGB para
convocar as atletas com vistas,
ao próximo campeonato nacional,
Por parte do União, Marieta,
Gislene .e Gilca ,foram as' mais
eficientes. Alzira, Irene e Ivone,
as mais capazes das rto-grandí-
nas.

Mais intercâmbio com equipes
da Capital, por certo, fará com
que esta promissora equipe do
Regatas se constitua uma das
grandes fôrças do basketball fe-
minino do Rio Grande do Sul.

DADOS T1!:CN.COS'

'Quadros e respeeítvos marca-
dores foram;

União Iara (O), Gislene
.<12), Zolma (2), Grlca (4), Ma-
rieta (9). Total: 27 pontos.

Regatas - Alzira (O), Marga-
rida (O), Jrene (9), Ivone (5),
:J!;ma (O)~ Anita (O) e Marlene
(O). ,Total: 14 pontos. .

/

REGATAS 20 x '.ATL1!:TICO 10

As duas equipes perdedoras
voltaram à quadra, ainda no sã-
bado, à noite, para disputar a
terceira partida da rodada. 'O.'
team representativo da "Noiva
do Mar", mesmo cançado da lu-
ta travada, há poucos minutos,
com o União, voltou a portar-se
galhardamente. D om i n ou de
princípio ao fim, vencendo no fi.
nal por 20 a 10. e,. se o escore
não foi mais dilatado, foi por-
que, a maioria das atletas, real.
mente; se sentiram esgotadas. -,

DAD9S T1!:CNICOS

O prélíó final da rodada apre-
. I
(Continuà na 35,&pág.)

"TAÇA lVAN RAPOSO" - Dr. NiI~on Neves de Oliveira, presidente
da FGB. fêz li- entrega anteontem. à noite, -da_"Taça Ivan Raposo",
conquistada. pela Seglpa, no Tomeio Extra disputado no ano passado
em Rio 'Grânde, em homenagem ao. více-presídente da CBB. Na. foto,
o momento em que o 'více-presídente' sogípano, sr. Ariel Ruas, recebia

a taça das mãos ~o primeiro mandatário da. FGB.

SÀ:() -REALMENTE AS ME~HORES - A equipe fe minina da Sogipa, sem sombra de dúvida está ena
gr~nde forma. ,Mesml!' ~em oportunídade de~isput.:tr jQ~os,continuou treinando regularmente e,' deu pl'''-
"as de que se <\onstltUI atualmente como força. nn batfvel por equipes do Rio Grande do Sul. Venceu

todos os compromissos do T$)rneioExtra Feminino, sa grando-se brilhante eaJnpeã., -
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HA POSSIBiliDADES DE DIFUNDIR O
BASKETBAlL FEMININO DO ESTADO: TORNEIO
EXTRA DO FIMuDE~SEMANA O COMPROVOU

-,

o Torneio .Extra Feminino .de
Basketba 11, realizado sábado e
domingo, no Ginásio da.,Sogipa,
não somente deu maior alento
às equipes ainda existentes .10-
'.ntreior e na Oapital do Estado,
Como comprovou que ainda e-
xiste muito ínterêsse por jogos
-entre <estrêtas", que, infeliz-
mente, vão rareando em nosso
Estado.

Jt.lQ-GRAND'INAS PROMETEM

'Por exemplo, o entusiasme
eenjagiante das componente do
Regatas de Rio Grande impres;
sionou a todos . que comparece-
ram. ao certame. Tôdas, indis-
tintamente, demonstraram gran-
de espírito de luta. Mas tam-
bém do ponto-de-vista técnico
deixaram transparecer claramen-
te que se encontram em ascen-
são. Tivemos oportunidade de
vê-Ias em ação há um ano,
quando da realíze ção dos Jogos

da Primavera da SAnr. Naque-
la oportunidade, muitas, senão a-
maíóría, portaram-se como neo- .
fitas. Agora!, entretanto, frente
ao Atlético de S. Maria e do
União, Alzira, Ivone, Irene e
Margarida ~ principalmente .es-
tas quatro - já agradaram em
muitos sentidos. Alzira tem óti-
mo pique de bola e também sa-
tisfatório estilo para -arremessar;
lrene é bastante ágil e com-
bativa nos rebotes; Marg,arida,
com bom domínio de bola, mos-
tra-se apenas Um pouco retraí-
doa em lançar com mais tre-
quêncía: Ivone estêve segura nos
passes, embora, um tanto te-
merosa nos arremêssos. Mas,
mesmo com êstes senões, que
podem ser corrigidos com trei_
nos mais metódicos e, também,
com um intercâmbio mais fre-
quente, a equipe conseguiu de-
senvolver um trabalho conjunti-
vo dos melhores, Acreditamos
mesmo, caso os diretoras do Re-

gatas derem o necessano apoio
a estas valorosas- atãetas, que
sua equipe feminina, em pouco
tempo, estará em condições de
proporcíonar-Ihes muitas satis-
fações.

ATLÉTICO LUTADOR

Mesmo o "nve" 'cio Atlético,
Ele Santa Maria, embora classí-
fIDado em último lugar neste
torneio, apresentou diversas ces-
tinhas de boas qualidades. Ma~
ria Nechi, embora um tanto in-
dividualista, demonstrou possuir
recursos paro se constituir numa
atleta de valor. Eficiente tam-
bém foi o comportamento de
Oleoníce, _ procurando traba1har
mais pelo conjunto. AS demais,
'pelo que fomos informados, são
principiantes. Entretanto, não
se pode deixar de reconhecer o
espírito de luta demonstrado
por tôdas,

ELAS PROMETEM - As cinco "estréIas" integrantes do "fivc" do Regatas, embo-ra ba.tidas pela So-gi-
pa e pelo União, deixaram boa impressão, tanto assím, que quatro delas foram convoeadas para partici-
par dos treinos da seleção gaúcha, Da esquerda pare a direita: lima, Ivone, Alzirat Margarida e Ircne e

o têeníee Ubírajara Sampaio
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DO TORNEIO FEMININO DOS JOGOS DA PRIMAVERA - Dos mais interessantes foi o tOI'.
no intermunicipal de basketball, que a SABI encenou ontem seu Jtlgos da Primavera. O tor-

basiketball para moças Ioi vencido pela representaãço da Sogipa (foto), tendo abatido ao União,
final por 52xl7.

,,
I,
<·:.
t
(
(,.

t'

f..
(

to

~
(
I,
I·,\
I,
I'

•



'-

SOGIPA, SAGROU·ISE CAMPEÃ DO -TORNEIO
,. "" - ':"

INTERMUNICIPAL FEMININO DA SABI
Tl'ancorrer, dos mais brilhantes

tev.e o Torneio Feminino Inter-
municipal de Basketball, realí-
zado ontem e anteontem, -à tar-
de, no Ginãsio da SABI. Sagrou-
sé campeão da competição a e·
quipe da Sogipa, .abatendo, com
relativa facilidade, os dois repre-
sentantes do Interior e também
o União, seu concorrente- metro-
pOlitano.- ,
Os resultados a dados técnicos

das seis partidas disputadas ro-
-ram os seguintes:

União - 25 x Corintians de
Santa, Maria - 18. DiSputaram
e marcaram pontos: Para oU ••
níão :::..: Zolma (4), IrIa (3), Gís-
Iene (9)', Edite (7), Beréníce _(2),
oenoveêa e- Heleníta;
, .
Para o Corintians - Maria Ne-

ehí (6), oarme» (5), iria (5),'
Marlene (O), Cleusa (2).' Juizes:
Roberto oorrêa e Augusto Fet·
-termann.

C9rintiáns ..:...26 x. Atlético -
20, Equipes e respectivos marca-
dores foram:
Cortntíans - Carmen (2), Ma-

ria Nechi (4), iria (12), Marle-
ne (4), Cleusa (2) e Herní (2).
Atlético ,- Olivinita (9), Oleu-

nice (2), Iriez (Q), Mal'ieta (2) e
,E!lza ('1). - ,

Juizes: Roberto Correa e José
I Antônio Azevedo. r

~ :ê:sses dois jogos e mais o pré-
lio Sogipa x Atlético, que foi ven-
cido pela equipe metropolitaná
por 70. a 12, foram, disputadOS
anteontem. Não nos foi forneci-
da súmula dêsse último encontro,
motivo porque deixamos de for-
neceros dados técnicos.
O~ "l:~sU1tadas e dados técnicos

dos três. [ogos finais, disputad~s
ontem à tarde, foram:
União - 33 x Atlético - 25.

Quadros e respectivos marcado-
res:
União - Lilin (O), El'mosila

(2), Gislene (15), Editll (7), He-
lenita (4), Zolma -(5), Genoveva
~ Clarice,

•

-'O-~-

Atlético - Mal'ietn (O), Inez-
(O), Elza (6), Cleonice (6),) Ou-
vienita (3) e oníce . (O) •
Juizes: Mário Curz e Il'élio

Aguiar.
{2), Clarice (2), e Ilsa (4).

Sogipa - 43 x Corintians - 19.
Disputaram e assínalaram pon-
tos:

Sogipa - Magda (22), Mal'got
(O), Beatriz (6), cios (7), Neusa
Corintians - Maria Nechi (2),

Nubia (O), iria (8), Maria, (2),
Carmen (5), Marlene (2) e Oleu-
sa W).

Juizes: Irelio Aguiar e Robel'-
to Oorrea ,
Sogipa - 5'7 x União - 17.

,Eis como atuaram e marcaram
Os dois conjuntos:
. Sogipa - Magda- (25), Margot
(6), Beatriz (4), Cloé (12), Car-
men (2), Neusa (5), Ilsa (2), Cla-
ríce (2) e Ester (O), ,
União, _- Zolma - (5), Glslene

(7}, Edite (5), Gilce ,(0)', IrIa (O).
Juizes: Mário Cruz 'e lrélio

Aguiar.

BRILHARAM NOS JOGOS ~A PRIMAVERA - Do!! mais brilbantes foI4 Torneio Feminino de BMket-
,ban, com que a SABI encerrou ontem, ã,' tarde, os se~ 11 Jogos da Pr.imav".a. Venceu a Sogipa, -que vol-
tou a demonstrar possuir a melhor ,equipe feminina do Estado. Também brtlharam os quadros do- Ulljãú~
Coríntians e Atlético, êstes dois de S. Maria. Nas fotos; União (ao alto), viceca.mpeão; CorintiaDs (no
eentro\ P. Atlétieo
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"EST.RELAS" DA SOGIPA 'E
UNI'AO REALIZAM HOJE· PRELIO
QUE PODERA SER DECISIVO

""

* União e Cruzeiro ne jôgo de' fundo
E}m partída válida. palo Crum-

peonato Peeníníno de Basketbaãl
estarão se defrontando hoje, no
P.aládo dos Esp()1'tes" os qliJadrosroa Sogipa e do União. n.'a.ta.-se
dla segunda partida da. série me-
lhor de três e caso o excelente
conjunto alví-negro da Av, Al-
!berto Bíns consiga repetia: a. 6.-
tuação de duas semanas passa-
d'aiS,quando venceu bem seu con-
tender, terá assegurado por maís
um I1Ino a hegeenonía do baskee-
ba11 feeníníno metropolíbano e
que, em outros têrmos, significa
o heptecampeonato.

O prof, Gerson Ruhe vem mi-
nístrando puxados treinos, 'para
que a. equipe alvi-negra COI1'eS-
penda Integralmente à expecta-
. tiva do numeroso quadro social
sogtpano , O UIl!ião, por seu
turno, embora não conte com
"estrêlalS" tão experíenees, está
talnbém disposto ta render o má-
xímo. Tôdas as suas .a;tletas a-
1ll1!l.yoosamboa forma física. e, a-
eíma de tudo. aguardem cem
'Visfvel entusíaemo o momento
da pugna.

Para controlar êSte jôgo o
DEC, em sua última. reonião, 00-
calou OS [uizes Mário Cruz e AI-

feu Botomé. Como mesários de-
verão e.turur os Si·5.-Breno scaeo-
eder e Val!ter Obsto

~ I~"" ~\.{\ •••s : .
.-e- !,...-.Af o' O"· ••

'~ , ,.-~.~~.~ .•'~:,-."(j~.g~
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SOGIPA PODE SER HEPTÁCA~IPEJi FEl\'n~iINA" DEBASKET~
BALL ..:.. HOje, à. noite, no Palácío dos Esportes, estaeão .se defron-
t~ndo. em part!~a decísíva- PI1!o cer_t~me -fé~inino; os quadros da So-
glpa e 'do Uníâo. Se vencer a equipe a.IvJ-neg'ra· tera assegurado o
título de. heptacampeã . .Em caso contrário, outro. jôgo far-se"ã 'ne-
cessário. Ao alto, Neusa, uma das' promissõras"estrêias" da, Sogil'a,

• I. ,"

SOGIPA PODERÁ SER·HEPTACAMPEÃ
DE·BASKETBAlL ESTA NOITE

) ,..
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SOGIPA: HEPTACAMPEã CITADINA - Vencendo C) União de forma categórica, a Sogipa Iaureou-se pela sétima vez consecutiva, eampeã feminina de basketbalJ. Um feito
realmente· notâveí da representação da Av. Alberto Bins que, confirmando os proghõsticos, manteve a hegemonia do basketball .metropelítano na categoria. As fotos são do
embate de ontem no Palácio dos Esportes, aparecendo à esquerda, as unionistafs Maria Helenita e Edith, em luta com uma contráría, (encoberta), participando do Iancê ain-

da, a sogipana Margot;- à direita, o quadro heptacampeão di:\.cida.de

SOGIPA, 'CONSE,GUIUO HE:PTA
CAMPEONATO' CITADINO, DEi/ BAS,KE:T

'I

Dita, seguida muito bem por
Gíslene e E)jith. Assim é qUI!
dentro de suas atuais possibili-
dades, o conjunto celeste com-
portou-se a altura. Ao natural,
não podería suplantar a Sogipa,
uma e qui p e reconhecímente
mais capacitada, técnica e tàtí-
carnente e ainda com valores de
maior hierarquia e experíêpéía,

OUTROS DETALHES
; Jogaram e consignaram para

A. Sogipa é, desde' ontem, ambas as -rtipresente,ções as se-
guíntes cestinhas:
SOGt1iPA- Magda (28), Bea-

triz (7), Ilza (9), Cloé (9), Neu-
za (8), Margot (3), Carmen (O),
Ester (O), Adelaíde (O) e ':une
(O), total 64. UNIAO _ Zolma
(2), IrIa (5), Gislene (10), Edi-
th (14), Bereniz (2), Maria He-
lenita (6), total 39.
Muito boa foi e, arbítrag-m do

baíano Mário Cruz, bem como a

coletivo muito superior. o- qua-
dro alvi-riegro passou a dominar
amplamente, -COIÍlreflexos dire-
tos na expressão dos números.
No plano íridívidual, contou a
Sogipa com um trabalho exce-
lente de Magda - a cestinha
com 23 pontos - Beatriz, eücí-
'Ente na marcação e armação,
Ilza e Margot, absoluta DOSre-
bates defensivos. De parte do
União, destacou-se Me,ria Hele-

de Alfeu Botorné como fiscal.'" -_ .•.-.----....- - ---~-._-
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CAMPEON:ATO ~METROPOLITANO DE BASKET

.SOGI,PA 'HEPTA·CAMPEAFEMINI!NA
:UIN,IÃO 'BATEU!' FÁCIL '10, CR:UZEIIRO.,

. .-------------------
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cJ~u.R.J\
PRESIDENTESDA F6B
~·/~· h-4 .•

* À respeito de minha. nota em
coluna anterior, dizendo que

Omar Pindó de Moraes se candtda-
taría à prosídêncía da FGB, recebi do
referído : esportista, uma carta, em
que, além de declarar que, de ma-
neira nenhuma, é candidato,. explica
os motivos: "A Federação está sendo
bem diriglda pelo atual presídente, c-
qual deverá portanto, ser reelelto, 1\
fim de que possa continuar remode-
lando a administração da entidade
que, segundo suas declarações. multas
coisas teriam de ser corrigidas face
aos desmandos das diretorias anterio-
res. Os filiados. segundo conclui-se.
estão satisfeitos com a atual adminis-
tração, pois têm concordado, pacifi-
camente, com tôdas as decisões ema-
nadas dos órgãos dirigentes.; deverá o
atual presidente, quando ree1elOO,eon-
t'inuar o trabalho iniciado êste ano,
referente à reforma do regulamento
dos campeonatos estaduais, trabalho
êsse que, face às divergências de pon-
tos de vista, não fOi possível apro-
Vá-10, muito smbora esteja mencio-
nado assunto subordinado I!IO Depar-

UNIÃO - Carlos (6); Campos (4); Purpinho
(18); Tutu (7),; Roberto (33); Celso (25); e Bren-
ner 4) . '
CRUZEIRO - Alvaro (15); TeImo (12); Clau-

dio (12); Joel (5); Stumpf (1)3); Luiz (5); Wal-
demar 1). \
. Roberto, voltando a cumprir : boa atuação,
foi o cestinha <'1<>np]c-i" """" ~~ .""n.t,.•~~~ Mário

-------~-------. § * A cestoboftsta Magda Rive, m bom:ª nossa companheira de traba,
}§ lho, deverá treinar em Pôrto
I§ Alegre, sob as ordens de Jost!
j § Ton'ano da Costa, para o sel~ibl'adO':ª cionado feminino de· bola...ao-basket-
: § cesto que participará do certa- ôbre o
I Si me sul.amerícano.. star o
I Sê t femi-

* Pínd6

tamento Técnico; deverá, também, o
. atual presidente normalizar a situa-
ção financeira da Federação. confor-
me prometera antes de ser guindado
a êsse cargo; deverá, ainda, adquirir
a sede própria. como havia prometido.
quando se cãndidatou e mesmo depois
de haver assumido a presidência. 1!ls-
ses são alguns dos motivos que me
levam a conaíderar qus o atual pre-
sidente deverá ser reeleíto, pois não
seria eu ou outro desportlsta, que iria·
assumir tamanha responsabilidade,
mesmo porque. em momento algum,
durante o longo tempo que prestei
meus serviços ao basquete gaúcho,
fiz promessas ou assumi compromis-
sos dessa natureza, nem tampouco
critiquei homens que, ci}sinteressada-
mente, militaram em administra~ões
'Interiores". Fica aqui registrada..!. a
carta do senhor Omar ·Pindó de MO-
o·aes*. Falando em presidência da FGB,

sei que talvez um presidente
bastante conhecido de nossas fede-
rações, .. concorra ao "páreo", para
surprêsa de muita gente.

_ ••••.• __ I!* _. . __ ~_.w __-..~_ ..-. __ ~~~. .J._•.• _ .• .- _ --_ •..•--- ----- - ----~-- •••....,...-- --_.'~------

nino da capital. 0 primeiro tempo foi encerrado
com 28 x 21 para as sogiganas, Nesse período a
Sogípa lutou a valer para conservar a vantagem no
marcador. Para. desfazer o ·desiquilibrio no con-
fronto individual, as unionistas empregaram llln-eS-
pirito de luta fora do comum. Porém, no final, aca-
baria por prevalecer a classe, terminando a por-
fia com Sogípa 64 x União 39.

O triunfo foi comemorado ruidosamente pe-
la torcida sogipana.

As duas equipes jogaram assim:
SOGIPA - Magda, ~atriz, Ilsa, Margot e

Ruth.
UNIÃO - Zolma, Maria, Helenita, Gislena e

Edith.
A cestinha foi Magda com 25 pontos.

Mário Cruz e Alfeu Botomé foram os árbi-
tros.
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NO SETOR DO BASKET

Paulistas levantaram invictas
XIV Brasileiro de "Estrêlas'"

SALVADOR,.31 (C. P.) - A e-
quipe representativa de São Pau-
lo conquistou pela segunda vez
consecutiva o título máximo do
Campeonato Brasileiro de Bas-
ketball Feminino, repetindo, por-
tanto, .em quadras baíanas, o seu
feito no certame anterior, dispu-
tado em Niterói.

O título adjudicado pelas "es-
trêlas" bandeirantes no !'XIV
Campeonato Brasileiro de Bas-
ketball Feminino" teve ainda
maior expressão, uma vez que foi
conquistado de forma invicta, com
vitórias amplas sôbre tôdas aS!
adversárías. Quatro apenas foram
os conjuntos que estiveram dispu-
tando os jogos no ginásio "An-

o tônio Balbino", em Fonte Nova, a
saber: São Paulo, Guanabara,
Rio Grande do Sul e Bahia. E a

classificação final foi pela ordem
que acima apontamos.

AS SEIS V~TÓRIAS

A 'estréia do conjunto paulista
foi a 24/10, ante o esquadrão do
Rio Grande do Sul. Mas passe-
mos a uma síntese da 'campanha
das paulístas nas canchas da
"Boa Terra":.
24/10: Rio Grande do Sul, 100

x 39; 25/10: Bahía, 98 x 19; 26/10:,
Guanabara, '83 x 53; 27/10: "Rio
Grande do Sul, 75 x 41; 28/10:
Bahia, 93x27; 29/10: Guanabara, ['
83 x 61.

\ --'

, --
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SOGIPA CAMPEÃ 'DE HASK~L NOS:VIU JOGOS· FEMININOS. _. . - ,.... .- .
No torneio de basketball dos Jog.os Abertos Femininos, a Sogipa

triunfou por 55 x 33 sôbre o Náutico União. A partida todavia "aecor-
reu sempre interessante, recebendo as cestinhas digladiantes fartos
aplausos da grande torcida. -

A Sogipa já no primeiro meio tempo havia construido um píacard
cômodo, pois que contava 29 x 10 pontos.

):
..;.. 74: 1961FOHfA ESPO(l-llVA . 20 .'......NOVEMBRO

\'
l'

Atuaram pelo quadro vencedor as cestinhas Magda (27), Cloé
(6), Beatriz (6), I1sa (6), Neusa- (4), oarmem, Margot (6), Ester, Ju-
ne Adelaide;

Pelo Náutico União, atuaram: Diva (7), Marieta (10), Zolma (6),
Editl! (5), Genoveva, Suzete, Lília, Ehmosila, Elenita (3), Gislene (2).
Bereníce e Diná.

Léo Obst foi o juiz, Irélio Aguiar, o fiscal. atüando de cronome-
trista; J. Bencke.

o ,.Juadrode bola ao cesto do Náutico União. participante dos Jogos promovidos pela. Esportiva

UNI,AO AINDA AMEA:(A' ,A SOGIPA NA-
LIDERANCA DOS JOGOS: ALIANCA JA É~ . ~

A . CAMPE,Ã DO, INTERIOR

Triunfo bem merecido o da Sogipa em basketbaIl, cujo quadro apa-
rece na foto ~ue ilustra esta nota.--.....,....-

-Faltando a competição de botão, a. ser efetuada
sábado pTóximo,nas quadras do Grêmio P. Ale-
grense e a apuração do concurso da melhor atle-
ta dos jogos de 1961, a Sogipa aparece com 325
pontos 'eorrtra '300 adjudicados ao Grêmio Náutico
União. Portanto, embora pendendo para a Sogípa,
podel\i haver uma reviravolta ainda quanto ao

campeão dos Jogos.
A Navega.ntes-Sãe João aparece com 55 pontos

e o Grêmio tem 40 pontos.
Quanto aos clubes do Interior, a Sociedade

Aliança, de Novo Hamburgo, pode ser considerada
a grande campeã, pois que conseguiu até agora 9••
pontos, um coeficiente milito alto.



"Do--IJ.p.a.rt~mentp 'r_enica da Equipo Feminina do Rola ao 00 ato

Das Atividades Realizadas -
Treinamentos: JOI013 0.rioia1s: ,TolOS Amistosas: Outros:

Feveriro- 1 (início d e temporadp;)
Março 9 ....
ABril 6

Maio 6
Junho
Julho
Ai,osto •.•

7
3

setemitro-

# •••

(Treimu!lento da eq.lipe da B.G.B.) Torneio pro Sieleçao.
(Continuação dos trinamentos ~eleção e particiRação

no Campeonato Fero. de Bola aa-Cesto)
3 (TreinamentQ prejudicado pelo uso du qUadra para os

jOlos da cate&oria adulto masculino)
3 (Idem. Idem.) • 1 •
4 (Idem,Idem) 2 2 Churrasco 01" .ao Dep.

Outultro -
NovemBro-
DezemB~o- 3... -
O.s.: Não~ouve encerremento ot'lelal, porque estáv"amcs a espora. da re-

solução da F..G.B. quanto ao Campeonato Estadual" que PQD falta
de pa.troeinador e número de inscrições não 1"01 realizado.

Totais: 'rreinos-J+5 JOj;OS ort c , 9 Jo&Os Amist. 3 Outros- 1

Lista nominal dáS participantes da temporada de 1.961 (Ordem alfai'tétiee.)
1 .Adelaide Cunha
2 .Bestriz Rlter
3
4

.Carmen Benaduoe

.Carmen Sabneider

.0;11.a RamiJo

14.Ivone pellenz
15.June pellenz
l6.L~a

#17.Lleeia Copetti
18.Marla C.Ramao
19.Ma,daRlve
20.Mar&ot Costa
21.Neusa Coelho
22.Rosall

5
6 ..Clarioe Copett1,7 .Cloe Guõert
8 .Dlnab Araujo
9 .Esther steamsyr

t ,10.Eunice e. tyv..ch
11.Gessy Marlene
l2.Helena Bein
13.Ilza Oliveira

DA FREQ,UÊ ~TCIA -

Pela assiduidade aos trinamentos e jOl!;s.s de nossa equ ipe
#

a dedlcada a.tleta. Cloe M. Guaert se torna novamente merecedora.
do Prêmio

12
2º

3º
4º
5º

de FreqJ ênc ia.,
LUlar - C10e M. Gu.ert
" - Neusa Lopes Coelho

- Ma,da R.Rive
- Ilza V. Oliveira
- Beatriz E. Riter

fi

ti

( continua



Palha 2

DAS ATIVIDAD~g OFICI}.LlZADAS pela Federa<;ão Gaucha de Baaqr et.

Torneio Pró seleção.: Dias 8 e 9 de Julho' de 1961,
So,;ipa X Atletico(3tf. Marie.) 73x13
~o,lpa X Re,atas{R.Grande) 43x13
io&ipà X união (p.Ale&re) 38x28 pró:154 contra 54

~ .sedo; 100 ponte
JO,08 da primavera S.A.B.I. Dias 21 e 22 de Outu8ro,soCipa X At1etico "l2x12

SOlips X Corintians(St.Maria)49x19
Soa;ipa X união 58x17 ?rG: 172 contrn:48aaldo: 124 ponte

Campeonato da Cidade -1961 Dias 30
So,ipa X união
Socipa X união

#pontos,pro:125

de out. e 10 de rlov.
61x37 (Q.uadra da Sor;ipa)
64x39 (Q.usdrn do união)
contra:76 saldo: 49

Torn•.l0 Folha da Tarde Esportiva 18 de Novemsro
Socipa X unl~ 55x31 (~uadra do unim) saldo: 24 ponte

'"

Torneio de Lanca Livre'dos'JolCs AaertoB Femininos.
Vencido individual e coletivamente pela So,ipe..

Totais Gerais dos jO&os: Pontos pró:506 c~ntra: 209 saldo: 297 pomtos.
9 jOlos 9 vit~rias O derrotas Tempo jo&ado: 316 minutos
Media de pontos por jO&o: 5-6,22
1Y1édiede pontos por minuto jO,lsdo: 1,06

conv. errados
21 15
14 13
13 9
3
4 3
2 4

P6rcent.
50.34~
51,801t
59,09% 12 LUitar

DA PAITICIPAÇÃO INDIVIDUAL

para a participação no Campeonato Brasileiro Feminino de Basquet Leva-
A ~ • .

do a ofito no mes de Alosto em Niteroi, Estado do Rio, dos dez elementos
~ i. \aprveitadQs, novamente a maioria p~rtencla a equipe dr-Socipa. E para os

••traimamantos efetuados, tembem e quadra da &o&ipa foi utilizada por 39 vezes
durante 28 dias. E ainda l!Iais, das seis Rolas empreladas ,cinco pertenciam
ao nosso Departamento, .lá que fi. Federação não as possui em quantidade fi qua-
lidade e.i,idas.

Pontos corisecuidos L/Livre arrem.
Ma,da-(Cest.a.so1.) 202 36
13e~tr1z- 56 27,

83,-.. C10e - 22
11s8 •.• 41 3
Neusa- " 40 7.:»

Marlot- 34 6
Clarice- 31 4
Carmen- 10 3
Esther- 8 1
June- 1 3
Adelaide !IP

Totais : 506 112

OBSERVAÇÕ3S FINAIS -

1 3
3
1
21

-
59 53 52,6 %



Folha 3

Isto Vem demonstrar a efetlv~ colalDonação da So,lpa em todas as atividade:
da Federação Ge,.ueha de Bascp et.

NO' entanto nem sempre esta colalwração parece s~r levada em c-onta/pols
conforme pode ser notado nos meses de julho em diante os treinamentos foram
.astante prejudicados ,principalmente 56 levarmos em conta que é neste parI-- .
odo <lue se efetuam as -competições pr-ogz-ama des , mato devido a utilização da
quadra no hor~rio de tr'einamentos, paro a execução dos jo,es de Cate.oria
Adultos Masculino.

Da mesma forma se nota o a»andonoêm relação ao setor feminino em to-
do estado, haja visto a não execução do Campeonato ES.ta.dual referEm te a tem-,
pórada de 1961. Primeira ocorrência desde, sua instituição em 1954.

De resto , cbmprenos o ';~J[:tmprazer de externarrno8 nossa ,ratidão
a todos aqueles quo direta e indiretamente cola.oraram, conoaco emmais este

- , ....
ano de atividade em prol do encrandec1mento das cor-es J.-.1v1N'e&ras.

J..
\

Saudações Esportivas
\

"

~
- Tecnico

../)
I ,

l -
Vice-presidente Esportivo Dir. Departamento
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Sede social: Av. Alberto Bins, 876 {
Telefone, 5563

Secretaria : Av. Alberto Bins, 850

Estadio Telefone, 2-2982

Telefone, 2-2552Dejrto, de Tenis:
RUA DONA LEOPOLDINA, 415

PÔRTO ALEGRE

Pôrto Alegre, 23 de março del.962 -
Of.78/62

Ilmo.Sr.
GERSON RTJlm:
Av. Protasio Alves, 888 - Aptº 32NJ:í.:STACAPITAL.

Prezado Senhor

A Sociedade de Gin~stica Pôrto Alegre, 1867, t1S0GIPA",,por intermedio de sua Diretoria, vem a estimada presença de V.Sa. -
A ,para externaros seus agradecimentos, pelo eficiente trabalho tecni

co e moral, bem como pela .dedi ca çao e carinho que sempre norte-aram,as suas atitudes como Tecnico do Departamento de Baslcet Feminino, dl1
rante 0 ano de 1.961.

Sem outro particular, vale-se do ensejo para renovar
seus protestos de máxima estima e distinta consideração, firmando -
-se com as mais cordiais saudações.



w,(;/~ 41h-~ d-f j,-l~~R-...~ &t~:etl..
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JANTAR DOS CAMPEÕES

Ul ltttt·:C fmtU tem a honra de convidar
í)). S. para a fedia de confraiernírzação entre od me-

Lhored do eôportc gaúcho de 1961, a reailear-ee no
dia ..i5 ..../..1~..1 de 196~ .

.;4 1Jíreioría.





SOCIEDADE DE GINÁSTICA PõRTO ALEGRE, 1867
Parque de São João
Rua Barão de Cotegipe, 415 - PABX - Rede interna 22-07-22
Diretoria - Administração - Secretaria - Tesouraria - Portaria
Restaurante - Departamento de Tênis - Secretaria Esportiva
PORTO ALEGRE _ RIO GRANDE DO SUL _ BRASIL

D E C L A R A ç X O

Basquete
1926

A SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE.,
l86? - SOGIPA, através da presente declara-
çao, informa a quem interessar possa, que o
p'rofessor GERSON RUHE, no pex-i odo de 19 de
abril de 19?2 a 30 de maio de 19?3, foi pro
fessor no Departamento de Basquete da SOGI=
PA.

Atletismo
1913

/- -
I
\ .etrantes"---1948

Bocha
1968

De reconhecidas virtudes profissionais,
sempre competente e ativo, foi o responsá -
vel pelas atividades da Recreaç50 e da equi
pe Infanto-Juvenil em 19?2 e de cuja orien7
taç50 a equipe tornou-se Campe5 do Torneio
In{cio e Campe5 da Cidade. Em 19?3, orien -
tou as equipes Infantil e Infanto-Juvenil.

Porto Alegre, 3l de maio de 19?3.

Bãvaros
1903

Biblioteca
1892

BoIão
1901

~~~~~
HENR1QUE F. RUNTE

Superintendente

Cultural
1897

JudÔ
168

'---../
Juventude

1962

Escoteiros
1913

Esgrima
1899

Fotogrâfico
1949

Ginâstica
1867

Punhobol
1911

Tênis
1914

vonnoi
1926

1 867 196 7
uM CENTENÁRIO DE GLORIAS, A SERVIÇO DO DESPORTO NACIONAL



MAIS DOIS
TiTUlOS
EM BASQUETE

A SOGIPA conquistou em 1972,
mais dois tftul.o s de basquete, para
sua valiosa coleção:

CAMPEÃ DA CIDADE I~FANTO-
JUVENIL-VICE-CAMPEA DA CI-
DADE JUVENIL.
Foram campeões na categoria in-
fanto/juvenil, os seguintes atletas:

Nelson Bonolla Berrino
Carlos Augusto Fagundes dos

Santos
Dulphe Pinheiro Machado Neto
Albino Monte Blanco Perez
Luí z Alberto D'Avila Fernandes
Luiz Egidio Costi
Marcos Bein
Marco Antônio Claro Rodrigues
Eurico Armando Mozzer [un ícr-
Gerson Sonáglio
Sérgio Luiz Faccini Melleu
Luiz F ernando L. da Silva

28

Mais uma cesta para a SOGIPA.

A equipe que sag rou=se vice-cam-
peã juvenil:

Hércio Kõr-tíng
Paulo Alberto de Oliveira
Carlos Antônio de Oliveira
Edison Parizzi
Airton Mazzuca Werlang
Luiz Fernando Santoro
Djalma Tonietto Junior
Jorge Luiz Grunscky
Francelino José Schilling Neto
Paulo Marmitt Ribas

o prof. Gerson

e seus campeões.
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TECNICA
E BELEZA

~

o excelente jornalista Ruy Carlos Oster-
mann comento a equipe que outra vez e sem-
pre invicta, venceu o campeonato da cidade
e do Estado.

São sete anos consecutivos, em que a
categoria e a abnegação destas atletas pre-
valecem em quadros gaúchas.

Ivone (capitã da equipe e preparadora
física do plantei), Aída, Iná, Betinha, Regina,
Ana Fátima, Beatriz, Cheuiche, Themis, Ana,
Ruth, Rosane, Gracinha e Margareth, foram
as responsáveis por este hepta-campeonato

"Confesso que não via volibol há
muito tempo, tanto que nem me
lembro. Lembro sim: a última vez
eu estava na rede e inutilmente
tentavam me levantar uma bola que
mal chegava e que eu nem sabia o
que fazer. Então é difícil, me ha-
bituei a falar de futebol, às vezes
me atrevo a lembrar o quanto o
basquete contribuiu para o desen-
volvimento das idéias nos esportes
coletivos, mas volibol o reencontro
foi mesmo no ginásio do Grêmio.

..........,.

E se é verdade que a minha lem-
brança do volibol feminino me dava
a impressão de que ele poderia ser
mais forte, a SOGIPA me agradou
bastante. Aos rapazes da imprensa
que estavam lá naquela noite agra-
dou também a beleza das moças mas
por certo a maioria deles soube
avaliar a capacidade técnica que,
em meio a graça, ressaltava no
.fundo da quadra e junto da rede. E
esta foi a grande diferença: en-
quanto a SOGIPA bloqueava bem na
rede, preferentemente combloqueio
duplo e satisfatória movimentação
de cobertura na quadra, o Petró-
pole jogou um volibol mais primiti-
vo, de bloqueio simples e muito
abandono da rede. Mas quem sou
eu para estar falando? A Magda é
que sabe e isso viu na quadra. Eu
estou aqui apenas prestando uma
homenagem às moças da SOGIPA e
a este meu reencontro com o vol í-

bol , Ruy Carlos Ostermann".

27
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\SOGIPA ~18e7- uete I.JUV.
.. 1° turno 1 2° turno I total
CRVZ,~.rNTt:R.1 PEn~.IUNi~õI ICRUZ, IINTER,IUNiR~ IH~rR.1 ICRut. ~N1!KIÚNiÃo

N.80NOLLA J
/ 2. 2 (LI) I í~ (G) I I I I I (6)

CARL oTI / I I (Lf)u

uu: ALBERTO} ! /
/ ? 4 (9)

uiu FERNANDO] / LIf .~q(33) t (Lia) t;, (55) ,:1 (6(P) 11 {16} j2 ~8)
L~E.COSTi J '/ I1 (.~0t) ~{ (zs) f~ (40) l (lfLf) .~j (49) j (4~
MARCO ANTON1Q J / , I fé ' ~;; (25) 1:' (31) 4 (35)I

. HAR~OS J /
=-3 L] (16) Q (ís)

EURICO " J / 4 f (6) i., (;5)

DULPHE J / Z ? (4) ( (40)
GERSON "] / 2 2 ('1) . I I I'

ALBiNO ) / ,
I I : I Ij

SERGiO J /

"'11,0 !33X32(Slt33!42,rQa!. [t'xZ~
CAMPEONA TO CITADINO , J 9

"'-PORTO ALEGRE

l.

! I}'C / (6) / (0) / (6) I I 6 !,

! I I (q) 2 (6) / (6) I IG :; <:

I I Z(1.i) L, (;5) 2 (11)1 1ft {~

( 11Z ~ao) g (for) I ~(J15)
/ 14 (53) 13 (tt)

J 1 rr. 1 ."
,i> •. #.
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Ao Snr. ARNALro w. ~BECKER
VICE-PRESIDENTE ESPORTIVO
DA SOCIEDADE GINÁSTICA PORTO ALEGRE - 1867NESTA

RELAT6RIO DO DEPARTM~ENTO T~CNICO DE
BA8JUETE INFANTO:JUVENIL MJ\SCULINO , E DO
SETOR DE RECREACAO MINI E INFANTIL NO ANO
DE 1972 -

Frof. GERSON RUHE

,/ Técnico de Baequese



RELAT6RIO DO DEPTº TtCNICO INFANTO-JUVENIL DE BASQUETE E
DO SETRO DE RECREAÇÃO - EXERCtCIO' DE 1 9 7 2

S O G I P A - 1867
RELAÇÃO DOS INSCRITOS DE ACORDO COM A CATEGORIA A QUE PERTENCERÃO Er4
1973.
Nome
Anténio C.S.Schuck
EgonR.Schneider
Erich Brack
Flávio G.de A. SilvaGeraldo K.Coelho
José A.A. da Costa
José E.dos S.Azevedo
Luiz C.S.Boff
Marco A.RolimMartin J3rack

. -Regis GU6maraes
Ricardo C.Do Amara1o Ricardo L.Mancuso
Ronaldo R.Lamp
Carlos A.da Costa
Carlos C.Schirmer
Cesar A.J3ertóglio
Geraldo L.Fe1ipe
Gerson Fritch
Gerson R.SchneiderGerson Tretetski
Henrique Fürmeister
Jairo A.Gutterrez
João R.B.VargasJosé C.H.Mautoha
Jorge A.S.Nitschk:e
Jorge F.Hermann FilhoJuarez A.Gutterrez
rlIarlonL.GonçalvesNestor O.MedeirosNiels P.Rump
Noé F~Pithan
Oscarl L.'SeidePaulo C.P.Alves
Paulo K. Coeãho
Paulo R.Schneiner
Ricardo Boelter
Ricardo A.Mauser
Rogério M.Martins
Ruy R.Guimaraes
Wilson L.Johansen

Categ.73
MINI
li

"1t
"

INFANTIL
"

ti

"
"
"It
tt

"

Residência
R.Barros Cassal

Pelotas
Carlos V.Koseritz
Cel.VicentePereira. Franco

Av.Farrapos- - -Av. Taquar!
Av.Alberto Bins

Carlos'V.Koseritz
Av. Christ. Colombo

Alberto Bins
'Alberto Bins

Av.França

374365
58

372222
331
335807
58.260

1.036889
369

"""li
tt

""ti
"tt
ti

\I

tt

I'

"li
"li
ti '

"
"It
tt

fi

11

Av.Farrapos
Pedro Weingarthner
Independência
Carlos V.KoseritzPortugal
Pelotas
Lusitana
Visconde do Herval
Farrapos
Gariba1diPelotas
Carlos V.KoseritzD.Pedro II
Farrapos
Santo Antonio(Pilho de fUncion. da
)tI Leopoldina
Camoati
Pátria
Santo Antonio
Pereira Franco
Palotas
D.Pedro II
Hawai
Barros' Cassal
Christ.Co1ombo

331165779600998
365
740892
87480

443700
77487
325Sogipa)
350
48631

325222
365
307176161
260

Antonio C.S.Sant'Anua INFANTO-JUV.
A1berto Kisch
André Kisch
Carlos A.R.Graeff
Carlos R.G.WfonteBlanco "Flávio A.Boeltar
Flávio R.Schneider
Geraldo L.EinloftJoão C.martinewski
Jorge NeujarPedro C.Pithan Pilho

"
""
""
""
"It

BArros Cassal
Prudente de Moraesl)rudente de Moraes
Ernesto Alves
Christ.ColomboCairú
Pelo tas
BrasilGal.Vitorino
Marylanã
24 de Maio

Aptº

06
401
51

3206
30
51202
51

603

03
22

0311
401

lQ ande,Terreo

11
30

312 25
139139284260 21

1.034
365604 401'
158 lº ande
403237 21



"

Camoati
Portugal
Ce1.Bordini

38
9981.217

1.577
44285

289
01

Rau1 F.3eni
Ricardo Fritsch
Ricardo Sturmer
(Equipe Infanto que permanece)
Albino Monte Blanco Perez "CarIos S.das Santos
Eurico A.Moser JuniorMario Wodke
Nelson B.Berrino
Norberto Gehrke

IN'FANTO-JUV •
"

"
Nonoai
José Gertum
D.Pedro 11

desligado em julho
Visconde de Pelotas

desligado em agosto

fi

fi

"ti
Milton G. de A.Silva
(Sobem de categoria do
Dulphe P.Mqchado Neto
Gerson Sonaglio
Luiz E.Costi
Luiz A.FernandesLuiz F.da'Silva
Marco A.C.RodriguesMarcos Bein
Sergio L.F.Melleu
Sérgio Opitz

JUVENIL
Infanto de
JUVENIL

""""It
tt
11

li

do setro de recreaçaõ
1972)Gal Neto 516

João Ignácio 1.338Dª Leopoldina 256
Garibaldi 1.234
Lucas de Oliveira 2.414
Dº.L~opoldina 322
Jordao 139

04
02

PREQU~TCIA
H.ecreafão: MINI- Ricardo Lacerda Manoueo 5

NFANTIL - Carlos Amaral da Costa 4TIIFANTO - Antonio Carlos S.San'anna4Equipes INFANTm JUVENIL(competição)
BUlph~ Pinheiro Machado Neto{capitão da equipe)
Eurico A.Moser Junior

faltas em 78 reunioas
11 em 78 reunioas
li em 78 re~ioes

3 faltas '
5 fa1tas(viagem aosEE.UU. )R"ESUMO DAS ATIVIDADES DO DEPTº INFANTO-JUVENIL _

Torneio Inicio - Campeão vencendo o S.C.Internaciona1 e Pe.T.C1ube
Campeonato da Cidade - Campeão com 8 vitórias, 537 pontos a faVOD

425'pts. contra , saldo 112 pontos •
Jogos con E.C.Cruzeiro,S.C.lnternaciona1,Petropole

Tenis Clube e G.N.União.
Campeon.ato Estadoal- Empate em lº em vitórias(não classificado pelo

percentual de pontos obtidos) ,
Em 3 jogos : 140 pts. a favor, 123 contra, saldo de 1'7pts.
Lances a cesta:2l4 'convertidos 58 índice de 27 %Lances-livres: 46 I 1/ 22 11 47,8%

Obs. Estes dados foram coseguidos graça ao auxilio de um jogador do
deptº juvenil que sempre nos acompanhou nos jogos do campeonato es-
tadoal. Este é um detalhe de suma importância para o julgamento de
uma equipe em treinamento ou jogos.

OI3S}"~RVI\.ÇÕ~S }?Il'TAIS
8..) Após a saida do T..IajorJarosevvski, ficou o deptº de basquete sem
a tutela que é indispensável a qualquer departamento. Urge pois ar-
regimentar um elemento real~ente capacitado, bem como de um outro,
que atuasse realmente junto a Federação, fazendo com que esta sintq
a tradição e influªncia desta nossa Sociedade. ,b.) Por a disposiçao dos clubes os atletas Dulphe, Costi e ~uis Fer-nando Silva, por serem demais ligados a elemento da feneraçao e por
ele sugestionados, fazendo com que haja r§açao nos treinos e até dedesobediência de ordens emanada.s da dircçao Técnica, prejudicando o



que poderia ser o melhor índice de rendimento técnico da equipe. Sujei-
to evidentemente este item, a uma consulta ao responsável técnico quefor trabalhar com estes elementos na temporada de 1973.
c.) Estudo da possibilidaie da cobertuDa da cancha externa na séde cen-
tral,,'com reforço obrigatório da rêde elétrica, que tornaria poss:!ve1
uma distribuição racional e eficiênte dos horários de treinamento das
várias categorias' de basquete que lá trabalham em conjunto doa outrosdepa.rtament os. .
d.) Horário Sugestão para 1973

1~anhã - 09:00-11: 00 hs -
Tarde - 17:00-19:00 hsNoite-- 19:00-21:30 hs

" 21:30- hs

escolinha dos que estudam à tarde. _
11 ", " " , ~ela manhas

Infanto Juvenil (competição)
Juvenil

Distribuidos nas segundas ,quartas e sextas feiras, ou terças, quin-tas e sabados pela tarde.
Salientamos também que se as equipes infantis forem inclui das

no campeonato citadino, deverá haver um encarregado paza a escolinha, .
face a coincidência de Horários e locaes(caso item c. seja considerado~

Concluimos agradecendo a todos aqueles que de uma ou outra for
ma conosco colaboraram, repartindo com eles as nossas vitórias, e es~-
perando um rendimento técnico e disciplinar ainda melhor para o próxi
mo exercício ,se assim o quiserem os dirigentes desta cada vez maior-
SOGIPA-1867.

Saudações Esportivas

Pôrto A1eere, 28 de dezembro 1972

de Basquete
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INDIANA UNIVERSITY
Department of lntercollegiate Athletics

ASSEMBLY HALL

BLOOMINGTON, INDIANA 47401

TEL. NO. 8 I 2-

September 26, 1972

Mr. Gerson Ruhe
Av. Cel. Lucas de Oliveira
1948-A.3
Porto Alegre
Brasil

Dear Gerson:

MY visit to Porto Alegre was a tremendous experience for me
and one I truly enjoyed. I was very pleased at having the
opportunity of getting to know you and greatly appreciate
your kindness and consideration during my stay.

Under separate cover I am sending you some magazines
containing articles on basketball as well as some films.
I thought you might enjoy looking through. You can keep
the films and use them in any way that would be beneficial
to the basketball program in your city.

I am looking forward to helping in any way possible with the
further development of basketball in Rio Grande do Sul.

Sincerely,

~ ,rI,- "'
BObKni~
Basketball Coach

ls



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADOS DOS HEGÚCIOS DA mUCACAO E CUltURA
DEPARTAMENTO DO ENSINO MÉDIO
DlYISãO DO ENSINO COMERCIAL
COLÉGIO COMERCIAL PROTÁSIO ALVES

October, 20, 1972

Mr.Robert Knight
Indiana University
Department of Intercollegiate Athlet1cs
Bloomington,INDD\NA 47401

Dear Bob:

The only thing tha t WQuldgi ve us more pleasure than
receiving your letter, ··TQuldbe your- ovn pr-eccnco her e, l:Je voul.d
have liked to have m;ld.t~ your stay ataong ius I:lOrC <mjoyablo and
more effe ctd,ve , JUG t the same \'16 :'10:)e th:..t you \{L·.l be abla to
come agaãn soon to bring us more.. 01 'j 00 r experience and knowledge
of basketball.

eoach Heron, (or .J..Llte: r."[~ç\ t ÚH1 j) and I, í.•te r-o talking at
r:ry horne, especial1y f-lboutyour system o.f defense, anel we see that
having been forced to miss a couple of the sessions, it becarne
dif1cult to -u't into use a11 0:- .rcn:t philoso'pl1y of the game,

Because or this, we are ~nx1ously awaiting the
arr1val of the mu:::::tzines anã fi1ms thc::.tyou ir-e sending, so that
ve wiII have a greater base to contrí.nue cur study of the publ1c<!

tions you 1eft with us. By the way, how dld yousend them? Dy Jir,
through the Consu'Labe , or w::tht? :'Je neod to knosr Ln c=se there is
d1fficulty in recciv1ng them.

Right now i am soiliiciting the help of E1der Johnson
1n wr1ting this letter and 1:, the translation of cer ta í.n
expressions 1n the magaz1nesyou left.

1•.Je hope that Lhe wormth on our part recornpensed some
of the faults of the organizers of the cl1n1c. '-de are awaiting
further notices on your parte

dl.ncere1y',
'-""aF~~

Gerso;; "tuhe
:g~_sketball CO~tch of SOGIPA-1867



INDIANA UNIVERSITY
Department of Intercollegiate Athletics

Athletic Field House

BLOOMINGTON, INDIANA 47401

TEL. NO. 812-

February 16, 1973

Mr. Gerson Ruhe
Cel LUGas de Oliveira
1948-A.3
Porto Alegre
Brasil

Dear Gerson:

'I'he film is finally on the way. We had a difficult time getting
the right kind of film together, but think you will enjoy looking
at what we sen~. You should receive them in the near future.

I hope you have been getting the magazines- I have sent down
to you. Please give rny regards to Senor Heron. I hope everything
is well with alI the wonderful people I rnet in Septernber.
Please give my regards to them alI.

Sincerely,

Bob Knight
Basketball Coach



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARI4 DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS nA EDUCACAo E CULTURA
DEPARTAMENTO DO ENSINO MÉDIO
DIVISÃO DO ENSINO COMERCIAL
COI..ÉGIO COMERCIAl.. PROTÃSIO AI..VES

rr.ay, 18, 1973

Nr.Hobert i\night
Departrnent oi l21tel"collegia te Ath 1e tt cs
Dloo~ington, Tnd'l ana \+7401
u.s ..~.

.L acknowl.edge recai 'Jt of the fillls and magaz f.ne s th1t vou !cl.!ld1y

sent to me tht s year. 'I'henlc you very much for bot.h,
They nave been very successful anã userul., ::.::C1n an.t e cí.oat;e an
even gre at er succe ss beca-ne nov we sartei teaching 3asketball
at the Sehoo) or GymnG.stlcs or Lnst i tutolôrto l~legre.
1 wou l d Ltke to a sk y011 whether i t would be al.r-í.gbt, to ,\"'1' i.te Ln
'ortuguese to -nake it ens:l.e1" f01":18, ilt)1er\>,'_se I \'1; 11 ~,lways
nave to .1;.') 'e>~d ou ot.her )e::'11e I s kinnness. This Snglish ver-st on
nf tho Le t ter 15 :1 cor r-besy qf toe :Hn.3t'cnal ''';enter's ",i'reter
11f ~ou::se::, l:r •• 1'h0:1;">2 Jotl.

'1ery cordially yourG,



INDIANA UNIVERSITY
Department of Intercollegiate Athletics

Athletic Field House

BLOOMINGTON, INDIANA 47401

TEL. NO. 812-

June 6, 1973

Gerson Ruhe
Cel.Lucas de Olivera, 1948 Apt. 3
Porto Alegre - R. S.
Brasil

Dear Gerson:

I was very happy the films and magazines we sent to you were
of some use. I arn sorry I will not be able to come to Brasil
thisswnmer. Due to several commitments I have here it will
not be possible for me to make the trip. However, Gordon
Stauffer is a good friend of mine and will be coming down
to work with your coaches and players. He will do a fine
job and I think you will like him very much.

Best wishes and please say helIo to aLl. of my friends.

Sincerely ,'E~-- Bob Knight
Basketball Coac h

ls



Mel Garland is in his sixth
year as assistant basketball coach
at Indiana State. A three-time
AII-Big Ten performer at Purdue,
Garland came to ISU from Green-
field (Ind.] High School, where
he compiled a three-year mark of
46-20. During his five years at
State, he has served as both re-
cruiter and frosh coach, and is
also currently the Indiana State golf coach.

A graduate of Indianapolis Tech High School, Garland
( vasan AII-Stater and a member of the Indiana AII-Star team

rn 1960. At Purdue, he was Honorable Mention AII-America
in 1962 and 1963, team captain during his junior and senior
years and winner of the Big Ten Academic Medal in 1964.

Garland was also an AII-Big Ten baseball selection twice
and a regional AII-America choice in 1963.

SYCAMORE ASSISTANT COACHES

(

Jim Morris, the newestmember
of the Indiana State basketball
staft, came to ISU this year from
OscarRoseJunior College in Okla-
homa City, where he had been
head basketball coach for a year.
Prior to that, he was head coach
at New Albany (tnd.) High School
for eight years and put in a
five-year stint at Louisville Flaget.

His 1960 Flaget club won the Kentucky state champion-
ship, Morris was named Kentucky High School Coach of the
Year in 1960 and Louisville Coach of the Year in 1961. He
was assistant coach of the Kentucky High School AII-Stars in
1962 and headmentor in 1963.

Morris played his high school ball at Jeffersonville, Ind.
He played freshman basketball and baseball at Notre Dame
before transferring to Bellarmine College for his final three
years. At Bellarmine, he led the team in scoring as a soph,
co-captained the basketball squad as a senior, and won the
athletic-scholarship award in his junior and senior seasons.

1972-73

VARSITY BASKETBALL CANDIDATES

Player

Lonnie Abram G
AI Armstrong G
GreggBair G
GregBales G
Ron Barnes G
Brian Canada G
Rick Darnell C
Don Edmond F
CavanaughGary G
*R.T. Green F
. SteveGurnell F
Ted Kraly F
*Sherman Lester F
Janis Ludeks F
Carl Macon F
*Don Millington C-F
*Rick Peckinpaugh F-G
StevePhillips G
IsiahWilliams F
*-denotes letters won

/

Poso Ht.

6-1 Fr.
6-0 So.
6-4 Fr.
6-1 Fr.
6-1 Fr.
6-2 Fr.
6-10% Jr.
6-5 Fr.
5-7 So.
6-6 Jr.
6-5 So.
6-6 Jr.
6-4 Sr.
6-8% Fr.
6-7 So.
6-7 Jr.
6-5 Jr.
5-11 So.
6-4 Fr.

Yr. Hometown

Muncie,lnd.
South Bend, Ind.
Indianapolis,lnd.

Redkey, Ind.
Fort Wayne, Ind.
Loogootee, Ind.
Anaheim, Calif.

Michigan cuv, Ind.
East Chicago, Ind.

Milan, In,9 .
Indianapolis, 1,\
Terre Haute, Ind.
Indianapolis,lnd.

Villa Park, 111.
Elkhart, Ind.

Gary,lnd.
Sulphur Springs, Ind.

Plymouth,lnd.
Lafayette, Ind.

WHY ATHLETES CHOOSE ISU

-Outstanding educational institution
-Excellent placement of athletes into job market
-Nine AII-Americas from sports program in 1971-72
- Two Academic AII-Americas from program in 1971-72
-NCAA runnerup, College Division, in 1967-68
-Las VegasInvitational champions, 1970
-New 11,OOO-seatarena
-17 modern residencehalls
-Graduate and doctoral programs

j

NDIANA tTATE
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lJaJltetlaff
1972-73
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Gordon Stauffer has compiled
a record of 175-94 in a coaching
career spanning high school, col-
lege and service basketball.

During his five seasons at In-
diana State, the Sycamores have
shown slates of 23-8, 13-13, 16-10,
17-9 and 12-14 against increasingly
stronger opposition. Four years
ago the State cagers played for
the national charnpionship in the NCAA College Division
ranks, the have since advanced to Un iversity D ivision status.

The Fort Wayne native carne to ISU from Washburn
University, Topeka, Kansas, where he guided that team to its
first winning season in 15 years (1966-67). Prior to taking th\
post at Washburn, Stauffer had been an assistant at Oklahoma
[four vears}, South Carolina [three years) and at his alma
mater, Michigan State, for a single campaign.

As a player at MSU, he averaged 12 points per game over
three seasons and co-captained the Spartans his senior year.

Nov. 25
Nov.27
Dec.2
Dec.5
Dec.9
Dec. 11
Dec.13
Dec.16
Dec.27
Jan.4
Jan.6
Jan. 10
Jan. 13
Jan. 18
Jan.24
Jan.27
Jan.31
Feb.3
Feb. 5
Feb. 7
Feb. 10
Feb. 14
Feb.17
Feb. 24
Feb. 28
Mar. 3

(

THE COACH
&

HISPROGRAM

BASKETBALL PROJECTION ... The ISU basketball
program continues to expando Alwavs rich in roundball
tradition and eminently successful, State is featuring more
and more big names on the schedules. The Sycamores' new
11,OOO-seat arena will show the likes of Utah State, Okla-
homa, Purdue, St. Louis, Arkansas and Eastern Kentucky in
the next few campaigns. Indiana State is also slated to
appear in the Disneyland Classic, hosted by Long 8each
State, in the 1973-74 season.

Coach Gordon Stauffer returns only one starter from last
year, junior forward-guard Rick Peckinpaugh, but Svcarnorí
hopes are high this time around. Veterans R.T. Green, Don
Millington and Sherm Lester have logged considerable playing
time and sophs Carl Macon, AI Armstrong and Steve
Phillips are highly regarded. Then there's 6-10Y:z junior
college transfer Rick Darnell, who could be ISU's best big
man in some time.

1972-73 SCHEDULE

at Utah State
at Oklahoma
at Purdue
EASTERN ILlINOIS
at Centenary (La.)
at Arkansas
OCCIDENT AL (Calif.)
BELLARMINE (Ky.)
at Butler
WESTMONT (Calif.)
SOUTHERN ILlINOIS
at Northern IlIinois
EVANSVILLE
at Southwest Missouri
CENTENARV
at Central Michigan
at Evansville
BALL STATE
WIS.-MI LWAUKEE
at IlIinois State
at Southern IlIinois
BUTLER
NORTHERN ILLlNOIS
at Ball State
at Valparaiso
ILLlNOIS STATE

Home Games Tipoff at 8 p.m. (EST)

ISU'S NEWL V COMPLETED TIREV MEMORIAL UNION

The Indiana State University-Civic Amphitheater, currently
ahead of schedule, is due for completion in December,
1973. Dedication game is tentatively scheduled for December

( . 4, 1973, versus neighboring Big Ten power Purdue.

ARENA ... Indiana State's new civic amphitheater, well
under construction, will be ready for the 1973-74 season.
This impressive facility with a seating capacity of 11,000 for

basketball and other athletic, cultural and civic events, will
give the university one of the outstanding arenas in the
Midwest.

o

•
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FEDERAÇÃO GAÚCHA DE BASKETBALL
Filiada à C. B. B.

PÓRTO ALEGRE

TÉCNICO



o professor
Fernando Lopes
entrega um
certificado na
cerimônia
presidida'
pelo Ijtu!ar da
SMEC,
Lamachla Filho
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Fo-Ill-a-êa·Tarde
N.O 82PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, V' DE AGOSTO DE 1973

Cinco mulheres gaúchas agora
são especialistas em basquete

Um total de 3,5professores, alunos, jogadores, técnicos e árbitros,
que atuam na área de basquete, receberam ontem seus certificados
de conclusão do curso intensivo de basquete, promovido pela Pre-
feitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, Federação Gaúcha de Basquete e os "Com-
panheiros das Américas", entidade que liga o Rio Grande do Sul
ao Estado norte-americano de Indiana.

o curso foi ministrado pelo professor norte-americano Gordon
Stauffer, formado pela Uníversídade de Indiana e teve a duração
de 46 horas, no Colégio Estadual Júlio, de Castilhos.

Dos 42 interessados que se ínscreveram, 3,5chegaram à concluir
o curso, entre eles, cinco mulheres. A solenidade de entrega dos
certificados foi realizada ontem, às 10h30min, no auditório do Oo-
légío, contando com a presença do secretário Frederico Lamáchia
Filho, da Educação e Cultura; do presidente da Companheiros da
América, Carlos Lopes dos Santos; do chefe do Serviço de RJecreação
Pública da SMEC, professor Jaime Tolpolar e dos representantes da
Federação de Basquete e Brigada Militar do Estado.

O secretário Lamáchia Filho, falou na ocasião, destacando a
ímportãncia do trabalho conjunto entre a Prefeitura e entidades
privadas com vistas ao desenvolvimento das atividades esportivas.

Ressaltou também o significado do esporte amador, não apenas
em termos competitivos, mas principalmente como fato educacional.



30. FM 1.?DE AGOSTO DE 1973
__QUARTA-FEIRA

35 PROFESSORES
ASSISTIRAM AULAS

DE STAUFFER
Cinco professoras e trinta pro-

j
fessores concluíram o CurSO de I

\

Basquete ministrado pelo protes- \
SOl' Gordon stauffer, da trniver- \

Isidade de Indiana. O curso teve
a duração de 46 horas e constou
de aulas práticas e filmes, tudo

! dentro da evolução que este es- \
~\ porte alcançou nos Estados Uni-

dos.
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PREFEITURA MUNICIPAl DE PÓRTO ALEGRE

We ht:WtJ Jusf; f·'ln tshed ;,he Ba6:kef;bll eout'se present·ed b'!J Gordon

stau/:ler..It lasted ;for 8 days anã dow 112 two se&siQr~a dall* Thls _
<:»

yea1'" tt UUB organtzed by t,hll ctty haJl 'tJJlti\ Hertln :111,charged and c2,

_ o;t,f 1JeTy well.

we regret that laet years ,course'VJt th 1JI>U .'tJXJ.IJ'n''t as (J7ga't!.l zeã·

Q8 thte 1/eara. t.Jordo:n stf.Z'lli/jercl inl~c was wade eastn-thf s yeo:r by

the <tl tnt« 1I"u ga. las1; !/64T tn t1l.at UJe ltetlJ l1Jhat to plf1;'FJ.~f).,.

We bati 4 grl/ldna,f;tDn exereie« te"y" alJ. the stuile'l1ts received

dlplomo.B whlckwill 118 valid for griting 11. Job II'te..

We kDpe tho/t. !lOU wfl1 bt! lilbJe t.o get tn towkwit}z .lJI'.8ta14ffer

$0 lze can $Iza. ~he ezperi~B be had wbtle MNit

Tbe luntJ1teon-t;e· eJ-ose .~ cllme lIXtS líeld at: the some placif 48

last 1I-T$ wtM. cJ-~rast::d~

A.Jlthose mo tOQk tne clas$ frmn. yMil J4$t yetJ7 senti fhei". re-

gara"s and heBt fJJ!e1tes, Pro;. lIIJron. Pro;. RDsaJt1l9. Prol. ~tt:! •

fJarfi4. Brftto•.$14" t«m411 .~..\,

1M hOJ)lJ tha'l 4t ti ftI.'tUT6 date we wt1.l be able to ~agtlfin and

MVS aJ!U.)üer r:ltnie.,

'"

A-Gorme, Mod. E-I _ 70.000 fl.s. - 9/7i
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Nos anos SO,o basquete feminino teve o seu melhor momento

",~() ()

Mulh.er ,nãQ ·IODa
, -basquete;..em
~:- ~..,Porto,:Alegre

",

a;

Apenas r-o interior do
Estado existem equipeS
temininas. Na capital.

e\OSpermonecerír
somente à

n\ve\ co\eg\'o\

gre, só existe a nível de escola e cita
como exemplo os colégios Anchieta,
São José, Nossa Senhora das Dores,
IPA e Júlio de Castilhos. Para ele, o
grande problema do esporte é a falta

. de quadras para treinos:

- A melorla dos clubes se dedl-
cam 'a várias práticas de esporte e
com apenas um ginásio fica difícil
arranjar tempo para treino de atle-
tas rio basquete feminino. Não vale a
pena colocar as quadras 'à disposi-

~\

feresse da Federação em realizar
um trabalho .com o basquete femini-
no, mas a longo prazo, "para buscar
resultados dentro de cinco eu seis
anos". "Dada a necessidade de dar
prioridade a outras categorias do
mescuuao. não podemos fazer o tra-
balho necessário como feminino",
fala eprestdente. Ressalta o fato que
a equipe de Encantado está realizan-
do um trabalho muito bom, jUf,';a-
mente com os times de Lageado,
Brilhante, de Pelotas, e Estrela.

Textos de
Cláudia Cdutinho

ção, já que é um esporte quehole é
muito pouco divulgado.
Segundo Sobb'e, a tendência é me-

lhorar, já que a equipe do
Encantado-Fontana e a de Estrela
estão investindo no esporte. Diz que
existe um bom número de meninas
com interesse em treinar, "falta os
clubes acreditarem no basquete fe-
minino e investir", fala Sobbé. E
lembra que a idéia antiga da mulher
se masculinizar, praticando bssque-
te, não existe mais.

QUADRANGULAR de Bas-
quete Feminino será realiza-
do nos dias sete, oito e nove de
maio no Ginásio Municipal de
Encantado com a presença
das equipes gaúchas Encan-
tado/Pontene e Caxias. FalJêÍ
a confirmação das equipes de
Piracicaba, São Paulo, cam-
peã adulta feminina paulista,
e.de Blumenau.

O basquete feminino gaúcho já
, teve sua época d,eglória em

. ' Porto Alegre, principalmen-
te na década de SO, depois o esporte
foi morrendo e atualmente não exts-
te nenhum time feminino de basque-
te em Porto Alegre. Antonio Carlos
Sobbéé um dos tncenttvadores do es-
porte e treina atuatmente o time de
Encantado, que tem corno base a
equipe da Cauduro da' temporáda
passada. O técnico fala!que hoje, o
basquete feminino, em, porto Ale-

As gaú,ch,osjá foram ,vice-campeãs
Na década de 50, quando o basque- não só gaúcho, mas também brasi- ve", diz ela, e garante que não é um

te feminino tinha muita força no Rio leiro. "A gente participava de cam- esporte violento. "Nao concordo
Grande do Sul, a Seleção Gaúcha peonatos mundiais", fala Magda, "e comé. idéia que ele não seja um es-
chegou ao vice-campeonato brasilei- a Seleção Brasileira era muito res- porte para mulher", fala Magda.
ro num time que jOgavam, entre ou- peltada". Lembra que a equipe da Sogipa, trei-
tras atletas, Margot; uza. Magda, Fala que no tempo em que pratica- nada p,or ~~rson R!J..!l.~..!, chegou a ser
Ieda e Diva. Para Magd<,t que parou va basquete, existia a idéia que o oito vezes campeã gaúcha e exis-
com o b~squete em 196~J est~ foi a basquete não era um esporte para tiam mai.s cin~o o.useis clubes de ex-
melhor epoca do basqu~te feminino moças, "mas todo mundo pratica- celente nlvel tecnlco.

Fed'eroção tem interesse, -'
, mds 'a longo prazo ~

Para Renato Cardoso, presidente
"da Federação Gaúcha de Basquete,
um dos grandes problemas do bas-
quete feminino gaúcho, está no fato
que .os clubes que tradi'cion.almente
praticam basquete não possuem es-
paço físico disponível 'para treinos.
Renato cerdoso fala que existe a
idéia, de organizar um campeonato
de basquete feminino, não só com
equipes de Porto Alegre, mas com ti-

t
· rnes do tntertor, para incentivar a

prática do esporte. '
Segundo Renafo Cardoso existe In-
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O basquete feminino gaúcho já
, teve sua época de glória em
, Porto Alegre, principalmen-
te na década de SO, depqis o esporte
foi morrendo e atualmente não exts-
te nenhum time feminino de basque-
te em Porto Alegre. Antonio Carlos
Sobbéé um dos lncenttvedores do es-
porte e treina atualmente o time de
Encantado, que tem como base a
equipe da Cauduro da I temporada
passada. O técnico falalque hoje, o
basquete feminino, em, porto Ale-

gre, só existe a nível de escola e cita
como exemplo os coléalcs Anchieta,
São José, Nossa Senhora das Dores,
IPA e Júlio de Castilhos. Para ele, o
grande problema do esporte é a falta

,de quadras para treínos:

- A maioria dos clubes se dedi-
cam 'a várias práticas de esporte e
com apenas um gináSiO fica difícil
arranjar tempo para treino de atle-
tas rio basquete feminino. Não vale a
pena colocar as quadras 'à disposi-

ção, já que é um esporte que hoje é
muito pouco divulgado.
Segundo Sobb'e, a tendência é me-

lhorar, já que a equipe do
Encantado-Fontana e a de Estrela
estão investindo no esporte. Diz que
existe um bom número de meninas
com interesse em treinar, "falta os
clubes acreditarem no basquete fe-
minino e investir", fala Sobbé. E
lembra que a idéia antiga da mulher
se masculinizar, praticando basque-
te, não existe mais.

As gaúc'h.ôs já foram ,vice-campeãs
Na década de 50, quando o basque- não só gaúcho, mas também brasl- vali, diz ela, e garante que não é um

te feminino tinha muita força no Rio 'Ieiro. "A gente participava de carn- esporte violento. "Nao concordo
Grande do Sul, a Seleção Gaúcha peonatos mundiais", fala Magda, "e coma idéia que ele não seja um es-
chegou ao vice-campeonato brasilei- a Seleção Brasileira era muito res- porte para mulher", fala Magda.
ro num time que jogavam, entre ou- pettade". Lembra que a equipe da Sogipe, trei-
tras atletas, Margot; Ilza, Magda, Fala que no tempo em que pratica- nada POLy~~,_ chegou a ser
Ieda e Diva. Para MagdC;l,que parou va basquete, existia a idéia que o oito vezes campeã gaúçha e exls-
com o b~squete em 196~1 est!!, foi a basquete não era um esporte para tiam mai~ cinco o,useis clubes de ex-
melhor epoca do besquqte feminino moças, "mas todo mundo pratica- celente nlvel técniCO.

FpC)"Arnr:nn tAm intArp.~,~A ' :'



k 13@ Q 43 ; &i ti •

m~mm~m~~~~~m~~~~~~~
m~~~~~~~~~~m~ff\~~~~~,ffitl\~

IISSOCllCiO DE rtcIICOS DE BaSQUETEBOL DO R.G.S. ~
&li fUNDaOa EM 9/1/18 ' ~
~ Sede: Trav. Mário Cinco Paus. 2. O - Edll. IP~SE - 8(0 an'dar ~ ,
~ Polro Aleure • RS • Brasil • -Ç><S' ~

m:'" ... "Y :;.'liá'I::~;~~~:~t"'~ ()3.0178....... m .
~ .• ~l /. / 19 ~~ . egre'···l·1-·· ··(}/'l:· ..·78.. ~
~l til "J<:,~w'i. ..(@.!.!.e!.... J.~~.~.i&..... fIm
~ PreslaeZ: S••cretárlo m
~~1ím1~~m-'Mí'~'!4~~. m-'M~'J~m'!lm'll~~~3!'lft:~W~
~;§fa.~~~~~~~Ii\'t4)rSil,iIUlr'.~~f.~II~~~~Ií\~"\~ .:.. '. _. .. -

Federação Gaúcha de Baskelball
Filiada à Confederação Brasileira de Basketball

Fundada 18/04/1952 - O
GESTA

183/85Ger-s on Rtthe
FUNÇÃO

NOME

"'- "!':\. C '"ConseJ...hO ~lS a.....

PR.NTE DA F.G.B.

C G QS &g3 o ta <Si 3 C G a Q





-.,z.--<--
;d2r-t..,.-.'

c:s;-,
•...,.
0
'-'





.--1\J

(~
Y

,~
~\~

~
\J

~
~

~
\J

'-....)
~

~~
<;

-
J

7

'--'
()

\.;
W

Q
'------

~
,'-

-.
.-C:

~

-~

~
\,t

~

(J
\J

.>
»«:

V
\

-..........,I
---.)~~

~
-\...)

~
~

a
Q
--

J,f
~



Confesso que sou do tempo do areião, do verdadei-
,< ro garrafão na forma e dos tênis improvisados, de sola

[ma, do time de dois guardas, dois alas e um pivô, to-
dos com funções bem definidas, e da marcação por
zona. O areião foi substituído pelo cimento, depois pe-
lo asfalto, e sempre se estava ao ar livre, até o vento às
vezes conspirava com os arremessos de longa distân-

'Í; cia, o Alfredo se especializara no "lavadeira", a bola
~ presà abaixo da linha da cintura e assim arremessada.
Quando ocorreu de lhe tomar a frente, impedindo o
lançamento, ele se transferiu para o lance sobre a ca-
beça. E assim fomos até o dia em que se pôde entrar

" num ginásio, o teto parecia baixo, havia problemas de
'--' . circulação de ar, e cheiros vinham das arquibancadas e

do assoalho de parquê lustrado. Foi a glória, e foi o
G'..~ fim de nossas aventuras. O basquete iria crescer de ta-
~ manho, surgiram as enterradas, os mondrongos do
meu tempo se tornaram ágeis, a última referência são

~. esses armadores de lm90cm que entram a drible. À
!; Federação Gaúcha de Basquete, no ano do basquete-
bol, completa nesse mês de abril 50 anos, bem mais

g do que jogamos ou somos capazes de lembrar, do
. areião à NBA, e com a pesada incumbência de revita-
lizar o basquete gaúcho, por sempre agradecido a San-
ta Cruz do Sul. As 21h, no salão de festas do União
da João Obino, serão mais de 600 basqueteiros, me
informa o presidente Carlos Nunes.

PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 17/04/2002

RUYCARLOS
OSTERMANN

Basqueteiro

Basqueteiros 2
Por falar em basqueteiros. O presidente da FGB,

Carlos Nunes, já passou ao Inter um projeto de
reinstalação do basquete. O nome da grife é decisi-
vo, mobiliza a grande torcida do futebol refazendo
os signos da velha rivalidade. Projeto semelhante
está com o Grêmio. A federação traz o aval e o inte-
resse da Sportv, que programa com crescente inten-
sidade o basquete, e com boas audiências. Clubes
populares como os nossos dois são decisivos para a
valorização do basquete. Ah, sim, os custos para bo-
tar uma equipe forte na quadrá são baixos, se é ~
grande ó peso da camisa. I
Basqueteiros 3
Foram mais de 600 felizes basqueteiros - ex-

pressão genérica que engloba do simpatizante ao
praticante, passando pelo dirigente, o árbitro e
também os familiares, que naturalmente sempre

I
foram muitos. Prestaram-se quase todas as home-
nagens, estava Mayr, campeão do mundo, sorri-
dente e abraçado a velhos e jovens companheiros,

~ e quase todos que jogaram em Porto Alegre, nas
imediações e nas cidades históricas, Santa Cruz
do Sul e Santa Maria, e mais caberia se fosse pos:
sível. O grande salão de festas do União estava
cheio, Renato Cardoso, ex-presidente, foi o mes- .
tre-de-cerimônias, cada um ganhou um medalhão
dos 50 anos da Federação Gaúcha de Basquete, o
Marco Aurélio, eu e a Cláudia Coutinho, a ex-edi-
tora de esportes, foram os da casa.---



FEDERAÇÃO GAÚCHA DE BASKETBALL

Ofício FGBnO.043/2002.
Em 15 de março de 2002.

Ilmo.Sr.
Gerson Ruhe
N/Capital

Prezado Senhor /

No próximo mês de Abril, a Federação Gaúcha de Basketball estará
comemorando o seu "Jubileu de Ouro", com 50 anos de profícua
existência.
Como V.Sa. foi, em sua atividade no basquetebol gaúcho e nacional,
figura e destaque, queremos prestar-lhe uma homenagem,outorgando-
lhe a Medalha do Cinguentenário da FGB.
A solenidade ocorrerá dia 17 de Abril, às 20h 30min, no Salão Principal
do G.N. União, Alto Petrópolis, com um jantar festivo.
Sua presença será por demais honrosa, mostrando a atual comunidade
do basket os homens que possibilitaram, com seu trabalho e esforço,
chegar aonde chegamos, resgatando assim a memória da Federação que
é de todos nós.

Ao aguardo de sua manifestação e confirmação.

Rua Femandes Vieira, 637 Conj.402 - Bom Fim - Porto Alegre - Cep.: 90035-091
Fone/Fax: (051) 311-9175 Fone: (051) 311-4425 E-mail: fgbasket@zaz.com.br

mailto:fgbasket@zaz.com.br


FEDERAÇÃO GAÚCHA DE BASKETBAU.

~OO29@ M@DO~UErEDOL

Ofício FGB nO.129/2002.
Em 27 de maio de 2002.

Prezados senhores e senhoras,

A Presidência da FGB, vem por intermédio deste registrar seus sensibilizados
agradecimentos por sua participação e colaboração no Jantar comemorativo ao nosso
Cinqüentenário, pois sua honrosa presença contribuiu em muito no grande sucesso e
repercussão alcançado.
Aproveitamos o ensejo para comunicar que estão à disposição as fotos alusivas ao
magnoevento, e caso haja interesse contatar pelo nossotelefone 51 3311-9175, com
Simone.

Cordialmente,

Carlos Nurfés
Presidente

Rua Fernandes Vieira, 637 Conj.402 - Bom Fim - Porto Alegre - Cep.: 90035-091
Fone/Fax: (051) 311-9175 Fone: (051) 311-4425 E-mail: fgb@basquetegaucho.com.br

mailto:fgb@basquetegaucho.com.br

