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XXVIII Campeonato Brasileiro de
Sinuca confirma favoritismo e faz
história no esporte do Maranhão
O XXVIII Campeonato Brasileiro
de Sinuca (CBSK 2015) confirmou
o favoritismo dos campeões
nacionais Igor Figueiredo (SP),
que conquistou em São Luís
(MA) o seu eneacampeonato
brasileiro na Snooker; Noel
Rodrigues (PR), hexacampeão
brasileiro na Master 40; Jairzinho
(RJ), bicampeão na Sênior;
Carmelita (SP), heptacampeã no
feminino, e o bicampeonato do
paranaense Amaury na Sub 21.
O evento também teve lances que
entraram para a história do esporte
maranhense.
O atleta da Federação Maranhense
de Bilhar e Sinuca (FMBS), Jânio
Gonçalves venceu o campeão
internacional de sinuca, ‘Sir’
Jimmy White, em partida de
apresentação do inglês. Pela
primeira vez, o Maranhão certificou
árbitros Class 3 que participaram
do 1º Seminário de Regras Oficiais
Internacionais de Snooker,
ministrado pelo vice-presidente da
International Billiards and Snooker
Federation (IBSF), o francês
Máxime Cassis e agora estão aptos
a auxiliar os eventos da sinuca.
Os maranhenses Tiago (Sub 21)
e Jota (Snooker) ficaram entre os

quatro melhores atletas brasileiros
da atualidade e São Luís se
consolidou como a capital nacional
da sinuca. Durante o CBSK
2015, o vice-presidente do IBSF
também confirmou a realização
do Campeonato Mundial Amador
de Snooker Sub-21, em 2017, no
Brasil. Para o presidente da CBBS,
Pedro Rolim, o anúncio enche
de orgulho e reconhecimento do
trabalho que vem sendo realizado
pela atual diretoria da CBBS.
Com patrocínio do Grupo Mateus
(Lei de Incentivo ao Esporte do
Governo do Maranhão - Sedel/
Sefaz), o CBSK 2015 foi uma
realização da Confederação
Brasileira de Bilhar e Sinuca
(CBBS), FMBS e Sinucas Jocari.
Teve apoio do Jornal Pequeno,
Prefeitura de São Luís, Aramith,
Cloth Strachan, Bus Transportes,
ServBus, AABB São Luís, Centro
Elétrico, SLP Eventos, Hotel
Luzeiros, Mar Doce, Opendoor
Comunicação, 24° Batalhão de
Infantil Leve (BIL), J & G Tech
Eventos.
O Presidente da CBBS, Pedro
Rolim afirmou ainda que ficou
muito feliz com os resultados
alcançados e agradeceu o apoio

recebido de todos durante o
evento. “Estamos conseguindo
caminhar em direção ao nosso
maior objetivo, que é expandir
a pratica do Snooker em todo
território nacional e poder
enviar nossos melhores atletas às
competições internacionais nas
diversas modalidades e categorias”.
Vice-presidente da CBBS e
presidente da FMBS, Lourival
Bogéa, também agradeceu a todos
e anunciou que “o Maranhão
sediará em dezembro a 1ª Copa
Brasil Sênior”.
Realizado de 21 a 25 de outubro,
o CBSK 2015 aumentou em
média 20% a frequência de público
no Shopping da Ilha durante os
dias de realização, confirmando
ser um evento de alto valor
agregado e público cativo. 152
atletas de diferentes faixas etárias
competiram nas modalidades
Snooker (mesão inglês) e Snooker
Six Reds (mesa brasileira) nas
categorias Snooker, Snooker
Feminino, Snooker Masters IBSF
(acima de 40 anos), Snooker
Sub-21 e Snooker Six Reds Sênior
(acima de 55 anos).
Paulo Washington (FMBS) com colaboração de Diogo Schöpke (CBBS)

Fotos|Divulgação CBBS/FMBS

Igor Figueiredo, Carmelita, Lourival Bogéa, Maxime Cassis, Pedro Rolim, Jairzinho, Amaury e Noel
Rodrigues na galeria dos vencedores do CBSK 2015. O mega evento foi sucesso absoluto.

Atleta da FMBS, Jânio Gonçalves com a árbitra Silvia Taioli, após a histórica
partida em que venceu o campeão mundial Jimmy White.

Jimmy White com Thiago, atleta da FMBS e 4º colocado na sub-21

4° colocado, Jota (MA) enfrentou Fabinho (PR) na semifinal da Snooker.

Maxime Cassis elogia organização
da sinuca brasileira

Jimmy White parabeniza
organização do CBSK

“Em minha opinião, pelo que pude perceber, até o
presente momento, o Brasil está pronto para promover
o snooker em qualquer lugar, inclusive em campeonatos
de primeira linha. Não tenho dúvidas que a chegada do
Pan-Americano, por exemplo, será de grande peso para
o snooker na América do Sul, como um todo. Estou
observando por aqui jogadores de todas as idades e,
sinceramente, não vejo nenhum problema para o futuro
da modalidade no país, já que temos muitos jovens
jogando em alto nível. Vocês usam vários tipos de mesa.
Isso é ótimo, pois jogar em uma mesa menor se torna mais
fácil, esse é o motivo do esporte ser tão popular no país.”

“Eu achei o evento muito bem organizado e adorei
a ideia de fazer as partidas dentro de um Shopping
Center, já que traz as pessoas para perto do jogo. Vim
aqui com o intuito de promover o snooker e é isso que
vou fazer. No próximo ano, a Dafabet, que é a minha
patrocinadora, provavelmente irá ajudar na realização
de uma grande competição no país. Esse é o plano,
expandir nosso esporte pelo mundo. Vi muitos talentos
e muitas pessoas praticando no Brasil, isso é ótimo.
Acho que chegou o momento de dar um próximo passo
e trazer os maiores campeonatos para cá.”

Amaury Brasil e Mateus, finalistas da Sub 21 Six Reds, com Maxime Cassis

Maxime Cassis, Jimmy White e José Lírio na chegada ao Shopping da Ilha

Koka (SC) com Jairzinho (RJ), finalistas da Sênior no CBSK 2015

Lourival Bogéa (FMBS) com o campeão mundial Jimmy White e Pedro Rolim
(CBBS) em momento histórico para a sinuca profissional.

Noel Rodrigues recebeu o troféu de Campeão na Master 40, entregue pela
esposa Jessica Percioti

Nove vezes campeão brasileiro, Igor Figueiredo recebe o troféu do CBSK
2015, entregue pelo presidente da FMBS, Lourival Bogéa.
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Sérgio Frota, Márcio Jardim, Lourival Bogéa, Batista Matos, Sérgio Guerra e o
eneacampeão brasileiro de sinuca, Igor Figueiredo

Disputado por oito atletas brasileiras, o CBSK 2015 foi vencido pela paulista
Carmelita Yumito no snooker feminino

Da esquerda pra direita, Amaury (campeão), Mateus (vice), Gabriel (terceiro
lugar) e o maranhense Tiago, ficou em quatro lugar na Sub 21.

Da esquerda para a direita, Valdir, Félix Pinto, Lírio, Maxime Cassis, Pedro
Rolim, Lourival Bogéa, Jesus e Antonio Bento na premação do CBSK 2015

Vencedores da categoria Master 40 do CBSK 2015

Atletas da categpria sênior. Jairzinho foi o grande campeão, ao lado de Koka
(SC), vice, seguido de Esquerdinha, Manoel, Sadala, Rolim e Carioca

Pedro Rolim destaca presença de Maxime
Cassis

Amaury venceu na categoria
Snooker Six Reds Sub 21

Diretor técnico e de eventos da FMBS, Antonio Bento entregou premiação ao
maranhense Tiago, um dos quatro melhores atletas brasileiros na Sub 21

“A presença do Sr. Máxime Cassis no CBSK-2015 foi uma prova
concreta que o Brasil está no cenário internacional do Snooker e a
confirmação anunciada por ele do Campeonato Mundial Amador
de Snooker Sub-21 em 2017 no Brasil, nos enche de orgulho e
reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado por essa
diretoria da CBBS. Os desafios são muitos e só crescem, temos que
profissionalizar cada vez mais a nossa administração, para podermos
realizar com a competência desejada todas essas competições”.

Leir Souza faz
agradecimento
público

O maranhense Jota ficou ente os quatro melhores atletas da categoria Snooker
do CBSK 2015

Agradeço a todos pelo apoio
e pela recepção que tivemos
a começar pelo pessoal da
Federação de Bilhar e Sinuca do
Maranhão na pessoa de Lourival
Bogéa, snooker Bento, Valdir
Saraiva e Paulo Washington.
Agradeço aos amigos Júnior,
Francisco Dualibe, Manoel
do Praia Mar, Dr. Bartolomeu
Feitosa (Beto), Dr. Jânio, ao
pessoal do Shopping da Ilha,
na pessoa do Rodrigo Trovão
e a todos os seguranças que
colaboraram conosco, a minha
equipe Ajean Ferreira, Agnaldo
e Marcio e principalmente
agradeço a Deus que este é o
verdadeiro responsável por tudo
isso.

Noel (master 40), Jairzinho (sênior), Igor (snooler) e Amaury (sub 21) foram
os grandes campeões do CBSK 2015

Participantes do Seminário de Arbitragem que formou a primeira turma de
árbitros profissional de sinuca do Maranhão

Maxime Cassis do ISBF certifica maranhenses para arbitros ofiiciais de sinuca.

Jairzinho conquistou o
bicampeonato na Sênior
CYAN

Carmelita agora é heptacampeã
brasileira de sinuca na categoria
snooker feminino
MAGENTA

Eudiane Pimenta e Lourival Bogéa,
dirigentes da FMBS comemoram o
sucesso do mega evento
YELLOW
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