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Praia Clube joga em casa 
pela Liga de Futsal
 | TIME COMANDADO POR MORCEGO BUSCA PRIMEIRA VITÓRIA NA COMPETIÇÃO NO SÁBADO (26)

 DA REDAÇÃO

Neste sábado (26), às 
16h, o Praia Clube Fut-
sal recebe o São José 

Futsal na Arena Praia, em 
duelo válido pela 9ª rodada da 
Liga Nacional de Futsal (LNF), 
com transmissão da LNFTV. O 
confronto será o primeiro como 
anfitrião do grupo de Uberlân-
dia, comandado pelo técnico 
Marcelo Duarte, o Morcego. 
A última partida dos praianos, 
prevista para a última sexta-
feira (18), contra o Minas, foi 
cancelada pela organização do 
campeonato.

Este será o segundo con-
fronto entre as equipes na elite 
do futsal brasileiro. No dia 11 de 
setembro, os times duelaram 
pela 6ª rodada, com vitória do 
clube do Vale do Paraíba por 
2 a 0. Desta vez, em casa, o 
Praia Clube busca o primeiro 
resultado positivo na atual edi-
ção da Liga.

Para o comandante praiano, 
o elenco está ciente da respon-
sabilidade de atuar em casa e 
de enfrentar um adversário já 
conhecido. “No ginásio deles, 
criamos boas oportunidades 
e tivemos volume de jogo. Em 

nossos domínios, vamos procu-
rar errar menos e aproveitar as 
chances para conquistarmos a 
primeira vitória na atual edição 
da LNF”, disse Morcego.

Ainda de acordo com o 
treinador, o resultado positivo é 
importantíssimo para a sequên-
cia do Praia no campeonato. 
“Com certeza, lutaremos do 
primeiro ao último minuto para 
alcançarmos este objetivo. O 
grupo está treinando bem e 
está focado, determinado em 
fazer uma excelente partida”, 
comentou o técnico.

 REGULAMENTO
Devido à pandemia de Co-

vid-19, o torneio foi regionali-
zado. As equipes se enfrentam 
na LNF em turno e returno, e os 
cinco melhores de cada grupo 
avançam às oitavas de final. O 
sexto melhor colocado entre os 
três grupos também segue para 
os playoffs.

Além disso, por conta dos 
desdobramentos da pandemia, 
a LNF definiu o protocolo de 
jogo, com diversas medidas 
para a realização da competi-
ção. Os duelos ocorrem sem a 
presença de público até o fim 
da disputa.
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SERVIÇO

O QUE: Liga Nacional de Futsal (LNF)

QUEM: Praia Clube x São José

QUANDO: sábado (26), às 16h

ONDE: Arena Praia, Uberlândia

TRANSMISSÃO 
AO VIVO NA 

LNFTV

Confronto será 
o primeiro na 
casa do Praia
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