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V Torneio Estadual de Sinuca Realizado nos Dias 26 e 27 de Maio de 2007
Mais

Os Melhores da Bahia

um vez o Country Club Primavera supera as expectativas ao realizar com brilho e
esmero o V Torneio Estadual de Sinuca na Regra Nacional. O evento aconteceu nos dias
26 e 27 de maio. O Salão de Jogos Antonio Burgos, neste dia, lotou. Os melhores taquistas
do Estado estavam lá. Foram 32 participantes, uma presença maciça de gabaritados de todo
o estado. As famílias compareceram: a do Esquinão; a do Country; a da AABB. A peruada
e admirados foram prestigiar e incentivar este esporte. O Presidente do Clube, o Sr. Clóvis
Abreu, também prestigiou o evento marcando presença durante toda competição. O Diretor
de Esporte do Salão de Jogos, o Sr. Edílson Araújo Marques, está de parabéns pelo brilhantismo na realização deste certame elogiado por todos devido aos cuidados nos mínimos
detalhes. A competição de alto nível técnico transcorreu num clima de muita tranqüilidade,
num ambiente onde o espírito esportivo prevaleceu, vencendo os melhores. A colaboração de
todos os participantes foi fundamental para a manutenção da paz e da ordem . Não só o diretor de Esporte do Salão de Jogos, assim como toda a comissão organizadora, o Presidente
do Clube, o Sr. Clóvis Abreu, estão de parabéns pelo sucesso na realização deste evento que
proporcionou lazer e entretenimento aos associados. Estimulou novatos, revelou novos talentos, assim como fortaleceu e enobreceu a arte de jogar sinuca, para encanto de todos os amantes dessa modalidade esportiva. Parabéns a todos! E até a próxima!

EMBATE DE MESTRES

Todos a postos. Moeda arremessada, Sorte lançada, Partida Inciada, o Duelo é Travado. Zé Aldio versus Iguai. Com maestria Iguaí vai cravando
as bolas, fazendo a branca bailar sobre o pano verde. Deslizando pelas
tabelas e rodopiando feito pião a bola pára no ponto certo para mais uma
tacada perfeita. Todos ficam impressionados com as jogadas cinematográficas. O poder de domínio sobre a branca é perfeito. Um show à parte. A
galera vibra! Aplaude! Pede mais! A genialidade do craque não pára aí. Na
partida seguinte sai matando as bolas até ficar somente a branca e a preta.
Ele pára, dá uma olhadela para a galera, e a torcida exaltada, grita: “Só o
pano, Mestre! Só o pano!” O mestre atende. Com destreza encaçapa a bola
preta forçando a jogadeira seguir o mesmo trilho. A galera enlouquece, vai
ao delírio. Tudo é festa! Tudo é alegria! Impávido, o adversário Zé Aldio a
tudo assiste e engole em seco. Respira fundo, concentra-se na tacada e consegue uma tímida vitória. Iguaí volta a dominar a situação e faz três a um.
Pronto! Para a tietagem o jogo já estava no papo. Era só questão de tempo.
Àquela altura do campeonato ninguém mais acreditava em Zé Aldio, exceto,
ele mesmo. Este, por sua vez, esmera nas tacadas, e sem desprezar minúcias
consegue vencer mais umazinha. Agora o escore registra três a dois, Iguaí.
O mestre Iguaí achando ser um jogo mole tenta a maior tacada e, desnecessariamente, arrisca uma dificílima seis, que por infelicidade sua a bola não
entra. Zé Aldio não desperdiça a oportunidade e empata o jogo deixando
o escore de três a três. Iguaí não acredita no que vê. O Jogo que parecia
mole cristalizou-se, e a vaidade da maior tacada lhe custou a sobriedade e
a autoconfiança. Inicia-se a negrona, quem ganhar leva o título. Bola vai,
bola vem... Zé Aldio se descuida e entrega de bandeja a partida ao oponente, este, por sua vez, desperdiça a sua última oportunidade ao tentar fincar
uma dificílima sete, que bate nos bicos e pára à beira da caçapa. Ninguém
acredita no que vê. A peruada emudece. O silêncio enche o salão. Iguaí
empalidece a olhos vistos. Zé Aldio percebe que chegou a hora e vai para
o tudo ou nada. Com sutileza felina sai enfiando as bolas com tacadas extraordinárias. Iguaí coloca as mãos no rosto e pela fresta dos dedos assiste o
adversário fulminar as suas últimas esperanças. E ao desbancar o favoritismo do exímio taquista Iguaí, Zé Aldio ajoelha, ergue os braços, e solta o grito de vitória, mostrando mais uma vez que o rei não perdeu a majestade.

Zé Aldio

Iguaí

É mole! Com baixíssimo nível técnico,
o taquista de meia-tigela, Zé William,
fez o impossível acontecer no campeonato organizado por Bio Bom, ao
vencer por três a um o habilidoso Tim
Boré. Como explicar zebrástico resultado? Segundo o campeão Zé Aldio, a
sinuca não atende ao capricho da sorte.
Então, o que poderia ter acontecido?
Será que este taquista usou do mesmo
expediente que o Bahia usa para vencer
o Vitória? Ou seja... Cultuou omolocô
ou foi macumba mesmo, meu Rei?
Hermeneuticamente falando, qual a diferença entre extensão e prolongador?
Sob a ótica de Aurélio, vamos desvendar à hermenêutica de cada palavra. Extensão: Ato ou efeito de estender(-se);
ampliação, aumento. Estender: Alongar, abrir, distender: estender os braços.
Prolongar: Tornar mais longo; continuar na mesma direção; alongar. Conclusão: Fundamentado no princípio
basilar da boa hermenêutica, extensão
ou prolongador, tanto faz. É isto!

Classificação:
1º Zé Aldio; 2º guaí;
3º Roque; 4º Amauri;5º
Gilmar; 6º Paulo; 7º Valci;
8º Manoel.Maior Tacada
Iguaí: 79

