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FANTÁSTICAS EMOÇÕES NO GINÁSIO DA ÁGUA BRANCA

Desta vez as emoções do boxe extrapolou a
expectativa. Notadamente porque na luta profissional,
de caráter internacional, o brasileiro Júlio “Gaspar”
César mandou o argentino Diego Sanábria para o
espaço, provocando o nocaute técnico aos 2m31s do
primeiro rounde, depois de derrubá-lo por três vezes. -

Fantástica a forma como Gaspar disparou seus golpes,
numa distribuição impecável de lances, dentro de uma
velocidade poucas vezes vista num duelo entre
cruzadores. Sanábria foi brioso, tentou evitar a
superioridade do brasileiro, mas a noite era mesmo do
popular “Gaspar”, que completou 15 lutas, 15 vitórias,

14 antes do limite de roundes. O árbitro foi Raphael Zumbano, com positiva
atuação, e mais de três mil pessoas presenciaram o evento realizado no Baby

Barioni. - 8/4/2010 9:03:31 AM- por Newton Campos -
©-FPP-485

  RECORDE MUNDIAL
                 

.........No tocante a oitava rodada do Torneio Estímulo Kid Jofre, seis combates foram
definidos por nocaute e nocaute-técnico. Contudo, um feito notável conseguiu o peso
médio Henry L. Assis da PM. Rio Claro, ao estabelecer o nocaute mais rápido da história
do boxe. O jovem Henry, filho do lutador olimpico Adilson Rosa da Silva, saiu do seu
córner  após a primeira batida do gongo, cruzou a direita na mandíbula de Róbson
Santos, e o mandou para a lona pesadamente. Tudo isso em apenas 11 segundos.
Recorde mundial que causou espanto e admiração da platéia. A TV Gaveta exibe nesta
quarta-feira, às 18 horas e 22 horas, a façanha do lutador paulista Henry L. Assis,
figura saliente da memorável jornada.                                            

                 

RESULTADOS TÉCNICOS / COMENTÁRIOS

MOSCA-LIGEIRO – 48 KG.

SP, Quinta - 05/08/110
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Lucas Marques (Caminho com Futuro) venceu Kelvin Silva (Osan/Fupes/Mem/Santos)
por pontos. Lucas conseguiu mandar para lona o seu oponente, teve mesmo os

melhores momentos e se classificou para a etapa final.

LEVE – 60 KG.
Adeílson Cruz (PM. Bertioga) venceu João C. Lourenço (Ac. Gaviões) por KOT no

primeiro rounde. Adeílson novamente mostrou suas excelsas qualidades,
surpreendendo seu rival, que vinha de positivos resultados. O pupilo de Didi foi para a

final com amplas possibilidades de obter o título.

SUPER-LEVE – 64 KG.
Reginaldo Vieira (Osan/Fupes/Mem/Santos) venceu André Junior (Osan/Fupes

/Mem/Santos) por pontos no primeiro rounde. Reginaldo teve mais expedientes do que
seu adversário, e ganhou com justiça.

MEIO-MÉDIO – 69 KG.
Tony Michel (Osan/Jabaquara/P.Grande) venceu Rosevelti A. Leão (PM. Piracaia) por
pontos. Tony tocou mais vezes no oponente, mereceu a vitória, contudo, louve-se a

conduta do seu bravo contricante.

Jovano F. Santos (Phisical Sport) venceu Ricardo Pereira (Edú Chaves) por
desclassificação no terceiro rounde. Incrível o desfecho deste combate. Ricardo

começou melhor, mas depois Jovano encontrou a distância certa e com seu forte poder
de punche derrubou Ricardo por três vezes. Na última contagem, quando o árbitro
Borges procedia a vantagem, os segundos de Ricardo invadiram o ringue, e pelo

regulamento o boxeador perdedor foi desclassificado.

MÉDIO – 75 KG.
Sérgio Leal (Krypton Academia) venceu Leonardo Lopes (Edú Chaves) por KOT no

primeiro rounde. Sérgio voltou a exibir muita potência nos seus punhos. O dirigido de
Bobo, é forte condidato ao título de sua categoria.

PROFISSIONAIS – CRUZADORES.
Júlio “Gaspar” César (90,100 kg.) venceu Diego Sanábria (89,200 kg.) por KOT no

primeiro rounde, conforme descrição acima.

MEIO-PESADO – 81 KG.
Cosmo Alexandre (Osan/Fupes/Mem/Santos) venceu Edaíldo N. Silva (Phisical Sport)

por KO no segundo rounde. Edaildo começou com força total, mas Cosmo bem
assentado espiritualmente, deixou passar o tempo para depois dominar inteiramente

seu rival.

SUPER-PESADO – 91 KG.
Bruno L. Moreira (CE. Pirituba) venceu Bruno Nascimento (Osan/Jabaquara/P.Grande)
por pontos. Nascimento também começou incomodando o seu rival, provocando-lhe
contagem protetora no primeiro rounde. Mas, a partir do segundo foi Moreira quem

teve as ações mais positivas, revertendo inteiramente o quadro do combate. A decisão
foi unânime, e Moreira recebeu efusivos comprimentos dos seus torcedores.
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Uma das três quedas que o brasileiro Júlio "Gaspar" César impôs ao argentino
Diego Sanábria, a quem venceu por KOT logo no primeiro rounde.

Lucas Marques (Caminho com Futuro) incomoda Kelvin Silva, a quem venceu por pontos.
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Adeilson Cruz (PM. Sorocaba) surpreendentemente atira João C. Lourenço na lona,
a quem venceu logo nos primeiros instantes do rounde inicial.

Reginaldo Vieira (Osan/Fupes/Mem/Santos) cruza a esquerda na
mandíbula de André Junior, a quem venceu por pontos.
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Cássio Macena (Osan/Jabaquara/P.Grande) atormenta André Silva
a quem venceu por KOT no primeiro rounde.

Tony Michel (Osan/Jabaquara/P.Grande) toca a esquerda em jabe,
na luta em que venceu Rosivelti A. Leão por pontos.
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Jovano F. Santos (Phisical Sport) derruba Ricardo Pereira,
depois de provocar-lhe duas quédas.

Sériog Leal (Krypton Academia) dispara um suingue com o punho esquerdo,
momentos antes de vencer Leonardo Lopes por KOT no primeiro rounde.
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Aqui o momento histórico em que Henry L. Assis (PM. Rio Claro) observa a contagem
do árbitro Walmir Rego, no cotejo em que estabeleceu o nocaute mais rápido da história

do boxe. Aos 11 segundos Henry venceu Róbson F. Santos.

Outro momento dramático da jornada realizada no Baby Barioni. Cosmo Alexandre
(Osan/Fupes/Mem/Santos) quase manda Edaildo N. Silva para fora

das cordas, a quem venceu por KO no segundo rounde.
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Bruno L. Moreira (CE. Pirituba) toca a esquerda em Bruno Nascimento, a quem venceu
por pontos, graças a sua reação a partir do segundo rounde.

FOTOS POR:

HÉLCIO TOTH
helciototh@gmail.com

TERÇA-FEIRA DIA 10, NO BABY BARIONI

Elvis Presley ........................................Marcos Ribeiro
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