Segunda-Feira, 09 de Outubro de 2017 - 16:34 (Cidades)

DEZ MODALIDADES ENCERRAM AS
COMPETIÇÕES NOS JOGOS
INTERMUNICIPAIS DE RONDÔNIA 2017 EM
ARIQUEMES
Competições seguem até dia 11 de outubro com modalidades de
basquetebol, futsal, karatê, natação e taekwondo.
Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) foram realizados pela primeira vez na cidade de Ariquemes, onde
cerca de 15 modalidades são disputadas. Atletismo, ciclismo, capoeira, futebol, handebol, judô, tênis de mesa,
vôlei de praia, vôlei indoor e xadrez tiveram suas etapas estaduais finalizadas.
Competições seguem até dia 11 de outubro com modalidades de basquetebol, futsal, karatê, natação e
taekwondo.
Nas competições femininas de atletismo, Porto Velho se consagrou campeão total com 20 pontos, seguido por
Cacoal e Rolim de Moura; nas etapas masculinas Cacoal esteve no pódio de primeiro lugar. No Vôlei de praia
Cacoal ficou na frente nas competições masculinas e feminina.

Já no tênis de mesa, Porto Velho foi quem teve o pódio na colocação geral, ficando a frente nas competições
masculinas e femininas. Nas competições individuais Vilhena ficou em primeiro no ranking feminino e o
representante da capital no masculino.
A modalidade de handebol teve como campeão geral Cacoal para a disputa feminina e Ariquemes para o topo
do ranking geral masculino. No futebol, Cacoal levou a melhor seguido do município de Alvorada. O voleibol
indoor, teve como campeão Cacoal nos jogos femininos e Porto Velho para as competições masculinas.
Cacoal ficou com o pódio para nas competições de Judô, seguido de Porto Velho, tanto no masculino como no
feminino. Em, 2016 Cacoal conquistou o título de hexacampeão. Os jogos são realizados pelo Governo de
Rondônia, através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), segundo o
superintendente Rodnei Paes, ver os municípios mostrarem suas habilidades esportivas nessas competições
demonstra o quanto o governo está investindo em evento que trás resultado visível.
“Atualmente temos grandes atletas que alcançam o topo nacional, mas devemos lembrar que a base que temos
construido é que ele todo esse potencial”, disse Rodnei.

