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Futsal
FIB recebe hoje o Taubaté, no
ginásio Duduzão, em busca
de iniciar arrancada na Liga
Paulista de Futsal. Página 12

BASQUETE

Samantha Ciuffa

EM CASA
Na única partida que fará em seu ginásio
na final do NBB, Gocil/Bauru busca
empatar a série com o Paulistano
THIAGO NAVARRO
O
Gocil/
Bauru
entra em quadra hoje, às
19h30, para
o segundo jogo da final
do Novo Basquete Brasil
(NBB) 2016/17, buscando
empatar a série com o Paulistano. O time da capital
do estado abriu vantagem
ao vencer em São Paulo,
no último sábado, por 82
a 78. Agora, o duelo será
no ginásio Panela de Pressão – é a única partida da
decisão que os bauruenses atuarão, de fato, em
casa. A partir do jogo 3, a
Liga Nacional de Basquete
(LNB) deliberou por quadra neutra, indicada pelo
mandante, e com mais capacidade de público.
O terceiro jogo ocorre neste domingo, com
mando do Bauru, mas em
Araraquara. Se necessário,
o quarto confronto ocorrerá em São Paulo, mas não
no ginásio do Paulistano, e
sim no Parque São Jorge. E
finalmente, se for necessário o quinto jogo, com mando do Bauru, este acontecerá em Botucatu.

FOCADOS
Ao longo desta semana,
o técnico Demétrius Ferracciú trabalhou o elenco para
que o Dragão consiga empatar a série no jogo de hoje.
“Temos que entrar forte desde o começo e não bobear
em nenhum instante. Será
mais um jogo muito equilibrado e vamos lutar para
empatar a série”, comenta o
treinador, pela assessoria de
imprensa da equipe.
Alex Garcia, capitão do
Bauru e maior finalista do
NBB, comentou o que espera
desta segunda partida. “Temos
que pressionar desde o início e
fazer nosso jogo. É assim que
vamos conseguir empatar essa
série”, disse Alex.
O armador Valtinho, que
foi poupado no primeiro
jogo por causa de dores musculares, está à disposição
para hoje. “Foi muito difícil
ficar fora do primeiro jogo,
não poder ajudar meu time,
mas estou muito feliz de estar de volta e vou dar meu
máximo para vencermos”,
disse Valtinho.
EQUIPES
Bauru deve entrar em
quadra com a mesma formação das últimas partidas:

Gegê (armador), Alex Garcia e Leo Meindl (alas), Jefferson (ala/pivô) e Shilton
(pivô). No banco, o Dragão
conta com os armadores Valtinho e Stefano, os alas Gui
Deodato, Gabriel Jaú e Henrique e o pivô Maicão. O armador Gui Santos, que está
fora desde o fim do ano passado, recuperando-se de uma
cirurgia no joelho direito, é o
único atleta não relacionado.
Já o Paulistano começou
o duelo passado com Arthur
Pecos (armador), Georginho
(ala/armador), Lucas Dias
(ala), Hure (ala/pivô) e Guilherme (pivô). Outras opções
do técnicos Gustavo De Conti são o armador Yago, os alas
Eddy, Mogi, Danilo e Luis
Fernando, o ala Jhonatan
Luz, o ala/pivô Victor André
e os pivôs Renato, Prestes e
Pedrão. Curiosamente, dois
jogadores do clube visitante
nasceram em Bauru: Lucas
Dias e Renato. Já o Dragão
tem outros dois bauruenses:
os alas Gui e Henrique.
PAULISTANO
Do lado do Paulistano, a
ordem é manter “os pés no
chão” e a concentração para
o jogo 2, apesar da vantagem. “Chegamos confiantes

Em seus domínios e empurrado pela torcida, Dragão entra confiante em igualar série final
para essa partida, sabendo
que uma vitória é um passo
a mais para o título. Porém,
só foi um jogo ainda, precisamos de mais duas vitórias
se quisermos chegar lá. Nosso foco principal é acertar os
erros que tivemos no jogo 1,
para sair de Bauru com o resultado positivo”, afirmou o
armador Arthur Pecos.

Ingressos esgotados
Todos os ingressos para o jogo de hoje
foram vendidos ontem à noite. Na internet,
a comercialização se esgotou em um minuto e nas
bilheterias do ginásio do Noroeste a venda durou
menos de meia hora. A partida terá transmissão do
canal por assinatura SporTV e da webrádio Jornada
Esportiva/Auri-Verde.

