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Série A3

Invicto após quatro rodadas,
com três vitórias e um
empate, o Noroeste encara o
Barbarense hoje, às 20h, em
busca de manter a liderança
isolada da Terceirona.
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Neide Carlos/Vôlei Bauru

MORAL EM

ALTA

Em noite inspirada de Tifanny, Vôlei
Bauru reage após sair atrás e só perde no
tiebreak para o líder invicto Praia Clube
Uma derrota para
ganhar
moral.
Pode parecer contraditório, mas o
Vôlei Bauru mostrou que
pode jogar de igual para
igual com qualquer equipe
da Superliga. Ontem à noite, o time bauruense saiu
atrás, buscou o empate e
ficou muito perto de derrubar a invencibilidade
do Praia Clube. Foi superado apenas no tiebreak
por 3 sets a 2 (parciais de
20/25, 14/25, 25/17, 25/18
e 13/15), no ginásio Panela
de Pressão, em duelo válido pela sexta rodada do
returno. Com 48 pontos,
a equipe mineira segue na
liderança isolada da competição com 17 vitórias em
17 jogos, enquanto o time
bauruense, que somou um
ponto, está na sétima colocação com 24 pontos conquistados após seis vitórias
e 11 derrotas.
O Vôlei Bauru prossegue a sua dura sequência
contra os principais favoritos ao título da Superliga 2017/2018. Depois de
encarar o Minas e o Praia
Clube, o time bauruense
terá pela frente o Osasco já
nesta sexta-feira, dia 2, às
19h30, em Osasco, o Rio
de Janeiro, dia 7, às 19h30,
em jogo com mando bauruense, mas que ocorre em
Marília, e o Barueri, dia
16, às 19h30, em Barueri.
A maior pontuadora
do confronto foi a oposta
Tifanny, do Vôlei Bauru,
com 39 pontos, recorde
na história da Superliga.

Também se destacaram a
ponteira Palacio, com 14, a
central Andressa, com dez.
O Troféu Viva Vôlei ficou
com a ponteira do Praia
Clube, Fê Garay.
JOGO
O primeiro set começa
com o Praia Clube abrindo
frente de 8/4, mas o Vôlei
Bauru reage e vira em 10/9
com bloqueio de Palacio.
Mas o Praia Clube força o
saque, complica a recepção bauruense, retoma a
vantagem e fecha a parcial
em 25/20. O segundo set
começa bastante equilibrado, mas o Praia Clube consegue abrir quatro pontos
de vantagem no 12/8 e o
técnico Fernando Bonatto,
do Bauru, pede tempo. O
time praiano segue se impondo e com tranquilidade
mantém a consistência de
poucos erros e fecha a parcial em 25/14.
Diferentemente
das
parciais anteriores, o terceiro set começa com o
Vôlei Bauru abrindo vantagem de 5/1, mas o Praia
Clube logo se recupera,
empata em 5/5 e Bonatto
para o jogo. No reinício o
time bauruense volta a ficar à frente abrindo quatro
pontos no 9/5 e em seguida
amplia para seis no 18/12.
Com o Praia Clube errando
em sequência pela primeira vez na partida, o time
bauruense, embalado por
atuação mais consistente
nos fundamentos, fecha a
parcial em 25/17 com ataque de Tifanny.

O quarto set começa
com o Praia Clube à frente
abrindo 7/4 e Bonatto parando o duelo. No reinício,
o time bauruense empata
no 13/13 e vira no 14/13
com bloqueio de Valquiria,
com Paulo Coco, técnico
do Praia, pedindo tempo.
No retorno, o Vôlei Bauru
começa a se impor na parcial e abre cinco pontos no
21/16 com ace de Ju Carrijo, vantagem importante para ter tranquilidade e
fechar a parcial em 25/18
com bloqueio de Palacio.
O quinto set é tenso e
equilibrado até o final. O
Vôlei Bauru consegue pequena vantagem e abre 8/6.
No reinício após tempo de
Paulo Coco, o Praia Clube
empata em 8/8 e Bonatto
para o jogo. No retorno,
o Praia Clube chega aos
11/9, aproveitando erros
bauruenses e Bonatto pede
tempo novamente. Na sequência, Tifanny marca o
décimo ponto do Bauru e o
Praia Clube faz 12/10 após
toque na rede bauruense.
O Praia Clube chega aos
13/10 com ace e o Vôlei
Bauru faz o 11º ponto após
erro de ataque mineiro. Tifanny faz o 12º ponto do
Vôlei Bauru, diminuindo
para um a vantagem praiana no 13/12, e é a vez de
Paulo Coco pedir tempo.
Fê Garay faz 14/12 para o
Praia Clube, que erra e o
Vôlei Bauru chega ao 13º
ponto. Mas Gabi Cândido erra o saque e o Praia
Clube vence a parcial por
15/13 e o jogo em 3 a 2.

A oposta Tifanny anotou
39 pontos no jogo e
estabeleceu novo recorde
na Superliga

Confiança
Para o técnico Fernando Bonatto, tão importante
quanto o ponto somado diante do líder da competição, foi a reconquista da confiança e da moral da equipe
bauruense. “O ponto contra o Praia Clube foi fundamental, mas esse deve ser o espírito que tem de ficar. O espírito de brigar pelo jogo, pelo ponto, jogar em alto nível
de voleibol. E fizemos isso defendendo, atacando, contra-atacando. Essa é a filosofia de jogo que colocamos na
cabeça das jogadoras e que temos de assumir”, destacou,
pela assessoria de imprensa do time bauruense.

