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INFORMAÇÃO TÉCNICA
(infosdatecnicofev3-CNBC3)

ASSUNTO: José Gonçalves, vice-campeão regional da zona norte
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Fig.1: José Gonçalves - Vice-Campeão da Zona Norte de Boccia 2010
Acompanhante técnica – Débora Gonçalves

José Gonçalves, atleta do Sporting Clube de Braga, conquistou o título
de vice-campeão regional, da zona norte, em Boccia, em prova
realizada nos dias 20 e 21 de Fevereiro, em S. Romão do Coronado, na
Trofa, entre 40 atletas de 9 clubes.

José Gonçalves venceu todos os jogos efectuados até à final, tendo
eliminado os seus colegas de clube Mário Peixoto (5-4), nos ¼ de final
e Luís Silva (3-1) na ½ final.

Na final da prova, José Gonçalves encontrou o atleta do CRPC Porto,
Armando Costa, que tinha vencido o atleta do SC Braga, José Macedo,
na ½ final por 4-3. Foi batido na final por 4–5, num jogo muito
disputado, em que a partida estava empatada a 4–4 no penúltimo
parcial, tendo sido decidida na última bola do parcial final.

Fig.2: Finais do CN Boccia da Zona Norte

Na discussão dos 3º e 4º lugares, estiveram os atletas do SC Braga,
José Macedo e Luís Silva, tendo a vitória sorrido a Luís Silva por 4-1.
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Fig.3: Luís Silva – 3º lugar Zona Norte 2010
Acompanhante técnica – Vânia Pinheiro

De realçar ainda que esta prova contava para o apuramento dos 4
primeiros atletas da zona norte para a fase final do campeonato
nacional, sendo que o Sporting Clube de Braga conseguiu apurar 3,
José Gonçalves, Luís Silva e José Macedo. Este foi um resultado
brilhante para a delegação do clube, uma vez que conseguiu 3 dos 4
lugares em disputa para a fase final. A classificação dos atletas da SC
Braga, entre 40 atletas de 9 clubes, foi a seguinte:

- José Gonçalves: 2º
- Luís Silva: 3º
- José Macedo: 4º
- Mário Peixoto: ¼ final
- José Gomes: 1/8 final

Fig.3: Delegação do SC Braga, presente no dia 21 nos ¼, ½ e finais do CN Boccia
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Contactos Secção Desporto Adaptado

SPORTING CLUBE DE BRAGA – Secção de Desporto Adaptado

Estádio AXA | Parque Norte - Ap.12 | Monte Castro – Dume | 4700-087 BRAGA

Tel. | 253 206 860   Fax | 253 612 929

www.scbraga.pt - http://bragaboccia.wordpress.com/

director.sdabraga@gmail.com

técnico.sdabraga@gmail.com

marketing.sdabraga@gmail.com

logística.sdabraga@gmail.com

geral.sdabraga@gmail.com
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