
O horário oficial é 19hs, mas em comum acordo poderá ser jogado no horário das 15 ou 17 horas.

Resultado	  1º	  dia Resultado	  2º	  dia Campeão

2º	  Lugar

3º	  Lugar

Patrocinio	  Master Apoio

DINO	  SOARES

DINO	  SOARES

DINO	  SOARES	  -‐	  4	  UP DINO	  SOARES	  -‐	  8	  UP

ANTONIO	  TAKEO

Categoria	  Super	  A

45º	  Torneio	  Pé	  Duro

JOAO	  RODRIGUES

DINO	  SOARES	  -‐5	  UP JOÃO	  RODRIGUES	  7	  UP ANTONIO	  TAKEO

JOÃO	  RODRIGUES

DINO	  SOARES



O horário oficial é 19hs, mas em comum acordo poderá ser jogado no horário das 15 ou 17 horas.

45º	  Torneio	  Pé	  Duro

Categoria	  A	  

Campeão

DINO	  SOARES	  -‐	  4	  UPDINO	  SOARES	  -‐	  8	  UP

JOÃO	  RODRIGUES

2º	  Colocado

DINO	  SOARES

3º	  Colocado

JOÃO	  RODRIGUES	  7	  UP 4º	  ColocadoANTONIO	  TAKEO

LAERCIO	  GIGLIOLI
LAERCIO	  GIGLIOLI

LAERCIO	  GIGLIOLI

MARCOS	  EMILIO	  GOMES GETULIO	  SASAKI

JOAO	  MIGOTTO JOAO	  MIGOTTO

OSVALDO	  OHNUMA

CARLOS	  BRUNETTI

JOAO	  MIGOTTO LAERCIO	  GIGLIOLI
JOAO	  MIGOTTO

JOSE	  FANTIN

ELVER	  COLOMBO

JOSE	  FANTIN
CARLOS	  BRUNETTI

CARLOS	  BRUNETTI CARLOS	  BRUNETTI JOSE	  FANTIN

JOSE	  FANTIN



O horário oficial é 19hs, mas em comum acordo poderá ser jogado no horário das 15 ou 17 horas.

45º	  Torneio	  Pé	  Duro

Categoria	  B

Campeão

DINO	  SOARES	  -‐	  4	  UPDINO	  SOARES	  -‐	  8	  UP

JOÃO	  RODRIGUES

2º	  Colocado

DINO	  SOARES

3º	  Colocado

JOÃO	  RODRIGUES	  7	  UP 4º	  ColocadoANTONIO	  TAKEO

J.	  G.	  BEDANI RODOLFO	  FUGANTI

J.G.	  BEDANI HENRIQUE	  BARCELOS RODOLFO	  FUGANTI

HENRIQUE	  BARCELOS RODOLFO	  FUGANTI
EDMUNDO	  MAIA RUBENS	  ASAM

RODOLFO	  FUGANTI

JAIR	  CARMONA

HENRIQUE	  BARCELLOS

JAIR	  CARMONA
JAIR	  CARMONA

GENIVAL	  SILVA

KENZO	  YUI

JAIR	  CARMONA

J.G.	  BEDANI

J.G.	  BEDANI

HENRIQUE	  BARCELOS



O horário oficial é 19hs, mas em comum acordo poderá ser jogado no horário das 15 ou 17 horas.

45º	  Torneio	  Pé	  Duro

Categoria	  C

Campeão

DINO	  SOARES	  -‐	  4	  UPDINO	  SOARES	  -‐	  8	  UP

JOÃO	  RODRIGUES

2º	  Colocado

DINO	  SOARES

3º	  Colocado

JOÃO	  RODRIGUES	  7	  UP 4º	  ColocadoANTONIO	  TAKEO

JOSE	  LUIZ	  ABRANTES

MARCELO	  RAMOS	  (ZENGA)

MARCELO	  RAMOS	  (ZENGA)

JOSE	  LUZ	  ABRANTES
ROBERTO	  FORESTIERI ANTONIO	  ZANETTI

FRANCO	  BIASILLO ANTONIO	  ZANETTI

JOSE	  LUZ	  ABRANTES

FRANCO	  BIASILLO

JOSE	  LUZ	  ABRANTES ANTONIO	  ZANETTI

FRANCO	  BIASILLO MARCELO	  RAMOS	  (ZENGA)

WILLIAM	  JULIANO

ANTONIO	  ZANETTI

MARCELO	  RAMOS	  (ZENGA)

RODRIGO	  NEAIME

FRANCO	  BIASILLO

MARCELO	  SILVA


