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Após 12 anos, Araucária volta a conquistar um título, desta vez no masculino
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Na reedição do Estadual da Série B, Araucária voltou a levar a melhor e depois de oito vices,
finalmente levantou o troféu de campeão. Palmas completou o pódio sem precisar jogar a decisão
do bronze.
Cidade esperou 12 anos para voltar a comemorar um título depois de oito vices no masculino
(img-Silmar-Ramos) A cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba, encerrou neste
domingo, 20, em Toledo, um jejum de 12 anos sem títulos de Jogos Abertos do Paraná, que teve
sua 62ª edição encerrada no Oeste do Estado. A equipe masculina garantiu a medalha de ouro com
uma vitória por 3 sets a 0 sobre Londrina. A última conquista havia sido em 2007, no mesmo local,
pela equipe feminina, mas é importante destacar que o masculino nesse período chegou a oito
decisões e perdeu todas. A decisão era cercada de expectativas já que as duas cidades estavam
reeditando a final do Estadual da Série B e mais uma vez, foi Araucária quem se deu melhor
fechando o primeiro set em 25/22, o segundo em 25/20 e terceiro em 25/21. A conquista em
Toledo serviu para lavar a alma, mas com ingredientes fundamentais para cumprir o objetivo que foi
o espírito de grupo e a força de vontade. Segundo o treinador Everson Ribeiro é difícil escolher o
melhor atleta da equipe na decisão já que o grupo foi bastante homogêneo, unido e determinado.
Técnico Everson Ribeiro (img-Silmar-Ramos) &ldquo;É uma equipe que não se entrega fácil.
Quando um atleta não está bem, o restante do grupo ajuda e assim vai se consolidando o resultado
como foi nas três fases dos JAPS aonde vencemos a Regional, a fase final B e agora a fase final A
e tudo isso perdendo apenas um set. Sem dúvida é um grande resultado para esse grupo&rdquo;,
disse o treinador que também foi neste ano vice-campeão da Superliga C e Estadual B com a
mesma equipe Em 2020, existe a expectativa da cidade disputar a Superliga B, mas caso isso não
aconteça, permanecerá na Superliga C, Estadual agora como integrante da Série A e Jogos Abertos
do Paraná, onde pretende manter uma base forte para brigar pelo bicampeonato. Para chegar ao
título em Toledo, Araucária superou na primeira fase São Miguel do Iguaçu (25/16-25/19-25/15) e
Ponta Grossa (25/23-25/13-25/21). Nas quartas de final superou Toledo (25/21-25/21-25/20) e na
semifinal superou Palmas (25/18-25/23-21/25-25/22). Equipe de Londrina que perdeu apenas dois
confrontos nessa fase final dos JAPS (img-Silmar-Ramos) A equipe londrinense chegou à decisão
depois de ser superada na primeira fase por Foz do Iguaçu (21/25-20/25-20/25) e superar Palmas
(25/17-25/18-25/23). Nas quartas de final passou por Ponta Grossa (14/25-26/24-27/25-16/25-15/8)
e na semifinal passou por Telêmaco Borba (25/20-27/25-25/17-25/23), equipe que foi eliminada no
TJD ainda no sábado e fez com que Palmas nem precisasse disputar o terceiro lugar para completar
o pódio. Palmas garantiu a medalha de bronze nessa edição dos JAPS (img-Ricardo Morante)
TODOS OS RESULTADOS DO VOLEIBOL MASCULINO 20-10-2018 GINÁSIO HUGO ZENI 10h30
&ndash; Araucária 3x0 Londrina MA (25/22-25/20-25/21) 1º/2º 19-10-2019 GINÁSIO HUGO ZENI
10h30 &ndash; Toledo 2x3 Maringá MA (25/18-22/25-22/25-16/25-17/19) 16h30 - Araucária 3x1
Palmas MA &ndash; Semifinal (25/18-25/23-21/25-25/22) GINÁSIO AER SADIA 10h30 &ndash; Foz
do Iguaçu 1x3 Ponta Grossa MA (25/17-20/25-20/25-21/25) 16h30 - Telêmaco Borba 1x3 Londrina
MA &ndash; Semifinal (20/25-27/25-17/25-23/25) 18/10-2019 &ndash; QUARTAS DE FINAL
GINÁSIO AER SADIA 14h &ndash; Foz do Iguaçu 0x3 Telêmaco Borba MA (23/25-23/25-17/25)
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15h30 &ndash; Maringá 0x3 Palmas MA (20/25-22/25-22/250 19h30 &ndash; Ponta Grossa 2x3
Londrina MA (25/14-24/26-25/27-25/16-8/15) GINÁSIO HUGO ZENI &ndash; QUARTAS DE FINAL
21h &ndash; Toledo 0x3 Araucária MA (21/25-21/25-20/25) 17-10-2019 GINÁSIO AER SADIA
15h30 &ndash; Pato Branco 0x3 Telêmaco Borba MA (21/25/17/25-19/25) 21h &ndash; Palmas
0x3Londrina MA (17/25-18/25-23/25) GINÁSIO HUGO ZENI 15h30 &ndash; Ponta Grossa 3x0 São
Miguel do Iguaçu MA (25/11-25/17-25/13) 21h &ndash; Toledo 1x3 Maringá M A
(23/25-19/25-25/21-22/25) 16/10/2019 GINÁSIO HUGO ZENI 19h30 &ndash; Foz do Iguaçu 1x3
Palmas MA (21/25-25/19-19/25-19/25) 21h &ndash; Toledo 3x2 Telêmaco Borba MA
(25/17-25/18-25/22-26/24-15/11) GINÁSIO AER SADIA 15h30 &ndash; Maringá 3x0 Pato Branco
MA (25/21-25/14-25/14) 21h &ndash; Araucária 3x0 Ponta Grossa MA (25/23-25/13-25/21)
15/10-2019 GINÁSIO HUGO ZENI 15h30 &ndash; Londrina 0x3 Foz do Iguaçu MA
(21/25-20/25-20/25) 20h30 &ndash; Toledo 3x1 Pato Branco MA (25/11-25/12-24/26-25/18)
GINÁSIO AER SADIA 19h30 &ndash; Maringá 3x0Telêmaco Borba MA (25/14-25/19-25/16) 21h
&ndash; São Miguel do Iguaçu 0x3 Araucária MA (16/25-19/25-15/25) Acompanhe também a
fanpage dos Jogos Abertos do Paraná no www.facebook.com/jogosabertospr
Os Jogos Abertos
do Paraná Divisão A são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Toledo. Silmar Ramos de Oliveira COM/JAPS
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