10 BAURU, sábado, 7 de outubro de 2017

ESPORTES
Brasileirão: Em jogo antecipado, Ponte visita Cruzeiro

Bauru Shopping tem ‘Super Outubro’ esportivo

Em alerta no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos e próxima
da degola na 15ª posição, a Ponte Preta visita hoje o Cruzeiro
(quinto, com 41 pontos), às 16h, em jogo antecipado da 28ª
rodada. A decisão de mudar a data do confronto, originalmente
marcado para o dia 15 de outubro, se deu por conta dos preparativos
para o show de Paul McCartney no Mineirão, no dia 17.

Victor Lira/Bauru Basket

O Bauru Shopping terá três eventos esportivos neste mês: a Caminhada
Teleton, que ocorre no dia 22, às 10h e cujas camisetas de adesão
estão sendo comercializadas no terceiro piso, das 12h às 20h, por
R$ 10,00. A arrecadação será destinada para a AACD (Associação de
Assistência à Criança Deficiente). No mesmo dia, às 8h, o centro de
compras também recebe as corridas 9ª Ecorunner e 2ª Ecokids.

BASQUETE

VALE SEMIFINAL
Com a vitória no primeiro confronto das quartas de final, Bauru Basket
garante classificação se passar pelo Pinheiros hoje, em São Paulo
Depois de iniciar
com vitória a série
melhor de três dos
playoffs de quartas de final do Campeonato
Paulista 2017, o Bauru Basket busca fechar o duelo contra o Pinheiros hoje, às 19h,
quando as equipes medem
forças no ginásio Henrique
Villaboim, em São Paulo.
Com a quinta campanha
da fase inicial, o Dragão
abriu vantagem no playoff
ao vencer o time da Capital
por 76 a 71 na última quinta-feira, no ginásio Panela
de Pressão, em Bauru. Quarto melhor time da primeira

fase, o Pinheiros tem a vantagem de fazer dois jogos
em seus domínios, caso seja
necessário um terceiro confronto – se os pinheirenses
vencerem hoje à noite, o terceiro jogo da série será realizado amanhã, a partir das
18h, também na Capital.
Cestinha no primeiro
jogo da série com 21 pontos,
o armador norte-americano Kendall Anthony espera
mais um jogo difícil contra
o Pinheiros. “Todos os jogos
que fizemos com eles foram
difíceis, embora em situações diferentes, sendo um na
estreia, outro já na reta final

da primeira fase e esse último já valendo playoff. As
duas equipes se conhecem
bem e temos que jogar firme
na casa deles se quisermos
vencer. Temos certeza que
não será um jogo fácil”, afirma, pela assessoria de imprensa do Bauru.
O técnico Demétrius Ferracciú destaca que a equipe
precisa corrigir alguns pontos ainda, mas que a vitória
no primeiro duelo foi fundamental na série melhor de
três. “Fiquei satisfeito com o
desempenho do time, mostramos evolução apesar de ainda
cometermos alguns erros que

precisam ser corrigidos. Mas,
vencer o primeiro confronto
numa série de playoff curta,
como é essa com três jogos,
é fundamental. Jogamos a
obrigação da vitória para
nosso adversário, mas temos
que manter o nosso jogo sem
oscilar na partida para tentar
matar a série já neste sábado
(hoje)”, analisa o técnico que,
a exemplo do jogo 1 da série,
terá todos os jogadores à disposição na Capital.
Se garantir a vaga para as
semifinais do Paulista, Bauru aguarda seu adversário,
que sairá do confronto entre
Franca e Osasco.

Kendall Anthony lembra que as equipes se conhecem bem,
o que dificulta ainda mais o duelo pela classificação

Luso

Livre e Veterano iniciam as quartas de final no campeonato de futebol

A

rodada do Campeonato
de Futebol da Luso será
marcada pelo início das
quartas de final nas categorias
Livre e Veterano. As disputas
começam hoje, com dois jogos na Livre: às 14h, Primo
Fiat x Confraria Fernandes e,
às 16h, Galli Veículos x RR/
Disbauto/Tecnomotor.
Amanhã, serão mais dois
jogos, ambos pela Veterano:
às 8h, Confraria Fernandes x
Delta Fire e, às 10h, Constrular x Disbauto/Tecnomotor.
As outras duas partidas válidas pela abertura das quartas
de final na Veterano serão

na próxima quinta-feira, às
10h, entre Zimez Consultoria/Auto Elétrica Trintão x
Urbanize Mais e no domingo, dia 15, às 9h, entre Stalo/
Agrovita x Onofre Barbosa.
Em caso de empate em
ambas as partidas, a vaga
fica para a equipe com melhor campanha na fase classificatória; se houver uma vitória para cada time, avança
a equipe com maior saldo de
gols nos dois jogos da série;
e, em caso de empate no saldo de gols, a vaga fica com o
time de melhor campanha na
fase classificatória.

A rodada também terá jogos na categoria Máster: Júlio
Sports x Subway Sport, Icobit Impermeabilizantes x Régia Assessoria Empresarial,
Amábile Restaurante x Onofre Barbosa, Prátika Vistoria/
Galli Veículos x The Best Funilaria/HK Nutrição Pet, Oficina de Pensamento/Hanisch
Imóveis x Nossa Propaganda/
Tigrão Materiais, Mega Metais x Flipper Lanches e IOB
x LH Segurança & Telecom.
Na rodada passada, os resultados foram os seguintes:
na Máster, LH Segurança
& Telecom 1 x 0 Oficina de

Automobilismo

Pensamento/Hanisch Imóveis, Nossa Propaganda/Tigrão Materiais 9 x 1 Mega
Metais, Régia Assessoria
Empresarial 1 x 0 Prátika
Vistoria/Galli
Veículos,
Onofre Barbosa 1 x 5 IOB
e Subway Sport 1 x 8 Icobit
Impermeabilizantes; na Veterano, Onofre Barbosa 0 x 1
Disbauto/Tecnomotor, Confraria Fernandes 4 x 1 Stalo/
Agrovita e Zimez Consultoria/Auto Elétrica Trintão
1 x 1 Constrular; na Livre,
Confraria Fernandes 2 x 6
RR/Disbauto/Tecnomotor,
Primo Fiat 3 x 0 Seiko Au-

Marcelo Ferrazoli/Luso

Lance do duelo entre Subway Sport 1 x 8 Icobit
Impermeabilizantes na categoria Máster
tomóveis, Vistori 1 x 0 Galli
Veículos e Top Line Centro

Automotivo 3 x 0 Fenix Imports Centro Automotivo.

Kung fu

No Japão, Hamilton tenta ampliar Lençóis Paulista sedia amanhã
vantagem e ‘botar a mão na taça’ 1ª edição da Copa Internacional

A

s duas últimas etapas
do Mundial de Fórmula 1, em Cingapura e
na Malásia, foram muito melhores do que Lewis Hamilton sonhava. Na primeira,
circuito altamente favorável
à Ferrari, um acidente na
primeira curva resultou no
abandono dos dois pilotos da
escuderia italiana, e deixou a
vitória no colo do britânico
da Mercedes. Na segunda,
Sebastian Vettel largou no
final do grid e não passou de
um quarto lugar na linha de
chegada, enquanto Hamilton
se deu ao luxo de não forçar
o carro e terminar em segundo. O resultado prático foi
que a vantagem de Hamilton sobre Vettel na tabela do
Campeonato passou de meros 3 pontos para 34.

Amanhã, às 2h (horário
de Brasília), será disputado
o Grande Prêmio do Japão,
no circuito de Suzuka, e mais
uma vez a disputa pelo título será a atração principal na
pista. No papel, não é esperada uma vantagem clara de
uma equipe sobre a outra,
para a Ferrari, entretanto, a
pressão pelo resultado é consideravelmente maior. Com
cinco etapas para o final da
temporada, Vettel acredita
que pode virar a mesa, e confia no potencial de seu carro.
“Sempre há esperança. É
certo que as duas últimas corridas foram longe do ideal, mas
continuamos a trabalhar duro.
O importante é que temos um
bom carro. Temos todos os ingredientes, e agora temos que
levar para a pista, e torcer que

uma ou outra coisa venha para
o nosso lado, o que não aconteceu ultimamente,” disse o
alemão da Ferrari. “Nós temos
uma chance, e temos que ter
certeza de usá-la,” completou.
Do outro lado da disputa,
Hamilton também chega ao
circuito japonês confiante, apesar de aceitar que a Mercedes
ficou devendo na Malásia. Superado por Max Verstappen, o
piloto britânico se conformou
com a segunda colocação ao
sentir que não tinha equipamento para lutar pela vitória.
Para amanhã, Hamilton crê
que as coisas serão diferentes.
“Nós devemos estar melhores
em Suzuka. As temperaturas
serão mais baixas e teremos
um novo pacote aerodinâmico,” avaliou Hamilton, comparando Suzuka a Sepang.

C

om expectativa de
participação de mais
de 500 atletas, Lençóis Paulista sedia, amanhã, a 1ª Copa Internacional Lam Chun Sing de
Kung Fu Brasil. O evento é
promovido pela Confederação Brasileira de Kung
Fu e tem parceria da Associação Garra de Tigre e
apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
O evento terá início às
10h30 no Ginásio Antonio
Lorenzetti Filho (Tonicão) e será precedido por
demonstrações de kung
fu e dança do leão, entre
outras, com a presença do
grão mestre chinês Lam
Chun Sing, filho do grão
mestre Lam Jo, um dos
mais importantes mestres

Samantha Ciuffa

Da esq. para dir.: Richard Leutz, Grão Mestre Lam Chun Sing,
da China, e os mestres Michael Goodwin e Nigel Goodwin, dos
EUA, em demonstração, ontem, na sede da Garra de Tigre
do kung fu hung gar.
Participam ainda da
Copa Internacional representantes dos Estados Unidos, entre eles os mestres
Michael Goodwin e Nigel
Goodwin, Chile, Argentina
e de seis estados brasileiros.

Em preparação ao evento de amanhã, a Confederação Brasileira de Kung
Fu promove hoje, também
no ginásio do Tonicão, um
seminário voltado exclusivamente aos professores
da modalidade.

Bielo-Rússia x Holanda
16h - Pay-per-view
Brasileirão: Cruzeiro x Ponte Preta
16h30 - RedeTV!
Série B: Oeste x Guarani
16h30 - Pay-per-view
Série B: Criciúma x Londrina
19h - SporTV
Série B: Santa Cruz x América-MG

19h - Pay-per-view
Série B: Luverdense x Figueirense
19h30 - ESPN Brasil
Eliminatórias da Copa de 2018:
Costa Rica x Honduras
AMANHÃ
2h - Globo
F1 - GP do Japão: corrida

NA TV
HOJE
9h30 - SporTV 2
Vôlei - Paulista Feminino:
Osasco x Bauru
10h - ESPN
Eliminatórias da Copa de 2018:
Uganda x Gana;
10h - BandSports
Eliminatórias da Copa de 2018:

África do Sul x Burkina Faso
13h - ESPN Brasil
Eliminatórias da Copa de 2018:
Suécia x Luxemburgo
13h - SporTV
Eliminatórias da Copa de 2018:
Bósnia-Herzegovina x Bélgica
13h - SporTV 2
Eliminatórias da Copa de 2018:

Gibraltar x Estônia
13h - SporTV 3
Eliminatórias da Copa de 2018:
Ilhas Faroe x Letônia
13h - ESPN
Eliminatórias da Copa de 2018:
Nigéria x Zâmbia
14h30 - ESPN+ e BandSports
Eliminatórias da Copa de 2018:

Cabo Verde x Senegal
15h45 - ESPN Brasil e SporTV 2
Eliminatórias da Copa de 2018:
Bulgária x França
15h45 - SporTV
Eliminatórias da Copa de 2018:
Andorra x Portugal
15h45 - SporTV 3
Eliminatórias da Copa de 2018:

Programação fornecida pelas
emissoras e sujeita a alterações

