
Atleta = Patrick Sitowski Jek 
Idade = 17anos - 06-03-2001 
Posição = Volante/Lateral Direito 
 
1-Iniciou sua carreira na escolinha de futebol, Luiz Carlos Wink 
em Montenegro RS em 2010 futebol Quadra. 
 Disputou uma série de campeonatos de futebol de Quadra 
municipais e também de futebol sete. 
 
 2-  Em 2012 foi convidado em participar pela escolinha Projeto 
F.E.R.A na categoria 2001 e 2000, na estrutura de futebol de 
campo, sendo inscrito pelo projeto F.E.R.A na competição do 
campeonato Gaúcho, atuando como titular, onde conquistaram o 
título de Campeões. 
 
4-  No ano 2013 participou pelo projeto F.E.R.A da copa 
saudades em SC, atuando como titular, na qual foram eliminados 
nas oitavas de finais.  
      Também em 2013 foi convocado para participar da copa 
Teutônia onde atuou de titular e capitão como Volante, na qual 
foram campeões. 
 
5- 2014 participou da Copa Teotônia, na qual foram eliminados 
nas quartas de finais e pela sua boa atuação em campo no 
campeonato, foi convidado pelo planeta bola, para jogar um   
torneio na Itália, atuando de titular de volante. 
 
6- Em 2014 participou pelo projeto F.E.R.A pelo campeonato 
gaúcho atuando como titular Volante, ficando em quarto lugar. 
 
7- Em 2015 atuou novamente pelo projeto F.E.R.A na copa 
Teutônia  atuando como titular e capitão de Volante , na qual 
foram campeões. 
    E novamente foi convidado a jogar fora do pais pelo planeta 
bola, dessa vez o convite foi a Espanha, atuando de titular na 
posição de volante . 
 



8- Novamente pelo F.E.R.A em 2015 participou do campeonato 
Gaúcho como titular atuando como volante  , sendo eliminados 
nas oitavas de Final. 
 
9- No final de 2015 para 2016 Esporte Clube Novo Hamburgo fez 
o convite para atuar na base, treinando por uma semana foi 
convocado para copa Teutônia, onde atuou de titular e capitão, 
conquistando segundo lugar. 
    Ao retornar da copa, foi inscrito no campeonato gaúcho pelo 
esporte clube Novo Hamburgo atuando como titular e capitão, 
atuando como volante e lateral direito, conquistando segundo 
lugar na competição. 
 
10- 2017 Participou do campeonato Sulicampe pelo novo 
Hamburgo como volante conquistando o título de primeiro lugar. 
 
11- No período de 2017, atuando pelo Novo Hamburgo, teve 
várias convocações para atuar pela categoria 2000, sempre 
atuando pelo menos meio tempo, como lateral direito. 
 
12-Em 2018 atuou no Uberlandia Esporte Clube, período de 3 
meses . Após isso se transferiu para Ubercity de Uberlandia, para 
Parcitipar  regional  sub 20 atuando como  lateral direito. 
 
13-Em 2019 participou da copa São Gotardo  pelo Ubercity 
atuando como lateral direito. 
 
 


