Resultados de futebol | Jogos de hoje | Placar ao vivo
Que ficar por dentro dos principais acontecimentos do futebol hoje?
Principais Jogos de hoje
Nessa sexta-feira, dia 20 a bola rolou pela série B e C do campeonato
brasileiro e nos campeonatos internacionais espanhol, alemão, francês e português.
Pelo campeonato brasileiro, na série B, o Avaí recebeu o Coritiba, jogo que
ocorreu às 19 horas. O Cruzero e o Confinça se enfrentaram às 21 horas e trinta
minutos, no estadio do Minerão. Já na série C, no estádio Almeidão, Botafogo -PB
enfrentou o Floresta pela 13° rodada do campeonato.
Pelo campeonato espanhol Real Betis x Cádiz se enfrentaram às 16 horas, no
mesmos horário o Brest e Paris Saint-Germain (PSG) se confrotaram pelo
campeonato Francês. O campeonato português, se movimentou hoje com os jogos de
Arouca e Famalicão e Moreirense e Braga. Já pelo campeonato Alemão o confronto
foi entre RB Leipzig e Stuttgart.
Resultados dos jogos de futebol de hoje
Pela 20ª rodada da Série B, Coritiba permanceu na liderança ao venceu o Avaí,
por 2 x 1 no Estádio Aderbal Ramos da Silva e permance na liberança com cinco
pontos na frente do vice-lider.
Pela Série C, em João Pessoa o Botafogo- PB, que é o lider do campeonato,
perdeu para o Floresta por 1 a 2 , com gols de Clayton (79’) pelo Botafogo e Alisson
(37’) e Fábio Alvez (83’) pelo Floresta, que ocupa a 7° colocação no campeonato.
No campeonato espanhol Betis e Cádiz empatam em 1 a 1, no Estádio Benito
Villamarín, com gols de Juanmi pelo Betis e Álvaro Negredo pelo Cádiz.
Sem Messi e Neymar, PSG vence o Brest pelo campeonato Francês, por 4 a 2,
os gols foram marcados por Ander Herrera, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye e Ángel di
Maria pelo lado do PSG, já pelo lado do Brest, Franck Honorat marcou aos 42
minutos e Steve Mounié aos 85 minutos.
No estádio Municipal de Arouca, jogaram Arouca e Famalicão pelo
campeonato português, Arouca, que é o 13°, venceu com dois gols um de João Basso
aos 65 minutos e de Leandro Silva aos 89’, pelo Famalicão, Bruno Rodrigues marcou
aos 23 minutos, e permanece na lanterna do campeonato.
Pelo mesmo campeonato Moreirense, que ocupa a última colocação antes da
zona de rebaixamento, jogou com o Braga, que agora é o quinto colocado, no estádio
Comendador Joaquim de Almeida Freitas e perdeu por 2 a 3. Os gols de Moreirense
foram marcados aos 80’ e 83’ por Steven de Sousa e Paulo Mota, respectivamente, já
os do Braga forma Fábio Martins (39’), Iuri Medeiros (41’) e Ricardo Jorge Luz
Horta (90+5’).
Pelo campeonato alemão, na cidade de Leipzing, o RB Leipzig e Stuttgart, se
enfretaram, nesse confronto houve uma bela vitória do Rb Leipzig por 4 a 0, com
dois gols de Dominil Szoboszlai aos 38 e 52 minutos, Emil Forsberg aos 46’ e de
André Silva ao 65 minutos. Com essa vitória o time ocupa a terceira colocação no
campeonato.

