Esportes
Relatório de Atividades 2019

Padel
Campeonato Brasileiro – 1ª etapa
Maurício Fonseca e Álvaro Ruschel: campeões da categoria 35 B
Alex Gazola e Maikol Ecker: vice-campeões da 4ª categoria
Campeonato Brasileiro – 2ª etapa
Alex Gazola e Maurício Fonseca: vice-campeões na categoria 45 B
Álvaro Ruschel e Maurício Fonseca: vice-campeões na categoria 35 B
Torneio Interno
Com a participação de 21 duplas masculinas
Campeonato Brasileiro – 3ª etapa
Álvaro Ruschel e Maurício Fonseca: campeões da categoria 35 B
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Voleibol
Torneio Início FGV
Campeão na Categoria Infanto Feminino
22º Festival Mercosul de Voleibol
3º lugar na Série Prata Sub-16
3º Lugar na Série Ouro Sub-18
Copa Cláudio Braga
Campeão Infanto Série Ouro
Campeão Infantil Série Prata
13º Festival Internacional de Estrela
3º lugar Infantil Série Bronze
3º lugar Infanto Série Ouro
19ª Taça Paraná
Vice-campeã Infanto da Série Prata
Campeonato Estadual
Campeã Infanto Série Ouro
Campeã Infantil Série Prata
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Colônia de Férias
A Colônia de Férias do Recreio da Juventude
garantiu muita alegria e diversão para a garotada.
Cerca de 340 crianças participaram das atividades.
Foram quatro semanas – uma extra – de uma
intensa programação que incluiu escotismo,
recreação, gincana, jogos pré-desportivos, nas
modalidades de ginástica artística, judô, basquete,
vôlei e tênis, além de brincadeiras na piscina.

Atletas da Cozinha
Os grupos de futebol do Recreio da Juventude promoveram a 10ª edição do Atletas da Cozinha. O
evento beneficente foi realizado no dia 31 de agosto e contou com a presença de 300 pessoas, que se
deliciaram com os pratos preparados por oito cozinhas, comandadas por 32 atletas-cozinheiros.
O valor arrecadado no jantar foi doado para a Associação Criança Feliz (ACF), Instituto da
Audiovisão de Caxias do Sul (INAV), Centro Assistencial Vitória e 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias
do Sul. Cada uma das instituições recebeu R$ 7.980,00.
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Destaques Esportivos
O Recreio da Juventude homenageou os
atletas destaques do ano em uma cerimônia
especial no dia 11 de dezembro. 90 atletas das
modalidades de basquete, futebol, futsal, ginástica
artística, grupo de corrida, handebol, judô,
natação, padel, voleibol e tênis receberam o troféu
Destaques Esportivos.
A atleta do vôlei, Kátia Larissa Machado da
Silva, de 16 anos, foi a homenageada especial da
noite. Ela conquistou o bronze com a Seleção
Brasileira de Vôlei no Mundial Sub-18, disputado no
Egito, em setembro.
O

Destaques

Esportivos

é

realizado

anualmente pelo Recreio da Juventude, há pelo
menos 30 anos, como um reconhecimento aos
atletas que mais se destacaram nos jogos e
treinamentos ao longo do ano e à dedicação de
cada um ao esporte e ao clube.
Premiação esportiva do 1º e 2º semestre
Nos dias 7 de agosto e 2 de dezembro o Departamento de Esportes do RJ promoveu a entrega das
premiações aos atletas que obtiveram resultados expressivos em competições nacionais e internacionais.
No primeiro semestre foram 150 atletas premiados; no segundo, 50. Os técnicos dos
departamentos também receberam um certificado em reconhecimento ao esforço e dedicação às
modalidades.
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Convocações
Natação: Arthur Kauss, Daniel Ferreira, Eduardo Fadanelli, Henrique Kauss, Maria Clara Preuss,
Mikaela Martins.

Convocados para a Seleção Gaúcha que disputou o Troféu Chico Piscina – Campeonato Interfederativo,
em São Paulo.
Voleibol: Kátia Larissa Machado. Atleta sub-18 convocada para a Seleção Brasileira que disputou o
mundial da categoria, em setembro, no Egito. O Brasil conquistou o bronze. Ela está bem à esquerda na
foto abaixo, "engolindo " a medalha que conquistou.
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Padel: Álvaro Ruschel, Mauricio Fonseca, Alex Gazola, Alexandre Dall'Onder, Leonardo Hermes Lau,
Sidnei Lopes Junior , Viviane Mazzochi Gazola. Convocados para a Seleção Brasileira que disputou o
Torneio Sul-Americano de Padel Amador e Sênior

Judô: Marcelo Casanova. O judoca do RJ confirmou uma vaga na Seleção Brasileira Sub-18 para a disputa
do Circuito Internacional de Judô em 2020.

O judô do Recreio da Juventude também teve representantes na Seleção Gaúcha que disputou o
Campeonato Brasileiro Regional, o Campeonato Brasileiro Sub-18, o Campeonato Brasileiro Sub-15
e Meeting Interestadual Interclubes
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Aniversário do RQF
e Pioneiros
2020 foi especialmente marcante para os grupos de futebol Recreio da Quarta-feira (RQF) e
Pioneiros. O RQF completou 35 anos de atividades e o Pioneiros, 50 anos. A passagem dos aniversários foi
celebrada com jantares especiais.

Foto: Luiz Chaves

Histórico – Grupo Pioneiros: O grupo Pioneiros tem cerca de 100 integrantes, que se reúnem nas
segundas e quintas-feiras, na Sede Juventude. Os atletas participam de jogos de confraternização e
intercâmbios com outros times, além de promoverem ações beneficentes.
Primeiro grupo oficializado no Recreio da Juventude, o Pioneiros serviu de exemplo para que outras
modalidades formassem seus departamentos e contribuíssem para tornar o clube conhecido
nacionalmente.
As atividades do grupo iniciaram no antigo Campo da Aviação, no bairro Cinquentenário, perto da
escola Cristóvão de Mendoza. Em maio de 1964 foi realizado um jogo inaugural à noite, com a iluminação
dos faróis dos veículos, colocados em volta do espaço improvisado. A partir de então, as atividades do
grupo se tornaram periódicas e em 12 de novembro de 1969 foi criado oficialmente o Pioneiros.
Histórico – Grupo RQF: O Recreio da Quarta-feira se formou logo no início dos anos 80, com um
grupo de amigos que buscou no futebol uma forma de lazer e confraternização. Na época, para ter acesso
a um horário fixo no campo de futebol, o Recreio da Juventude determinava a ligação do grupo a um dos
departamentos esportivos. Assim, foi por meio do Departamento de Tênis que surgiu o Recreio da
Quarta-feira.
O nome foi escolhido em referência ao dia da semana em que os jogos são realizados. Além de jogar
no Recreio da Juventude nas quartas, o grupo disputa partidas aos sábados, em campos de Caxias do Sul.
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