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Basquete
Sendi/Bauru perdeu,
em casa, ontem, para o
Caxias do Sul, em jogo
pelo NBB10.
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VÔLEI

TROUXE UM PONTO
João Pires/Fotojump

Fora de casa diante de um dos favoritos ao título
da Superliga, Vôlei Bauru perde por 3 a 2
Após estar perdendo por 2 a 0,
o Vôlei Bauru
mostrou poder
de reação, empatou, mas foi superado
pelo Osasco por 3 sets a 2
(parciais de 25/19, 25/20,
18/25, 19/25 e 15/10), ontem à noite, no Ginásio
José Liberatti, em duelo
válido pela sétima rodada
do returno da Superliga
2017/2018. O resultado
garantiu um ponto ao time
bauruense, que está na sétima colocação com 25
pontos conquistados após
seis vitórias e 12 derrotas.
A central Valquiria
lamentou a derrota, mas
exaltou a recuperação da
equipe ao longo do confronto e, principalmente,
a evolução na competição. “Nosso grupo tem
condição de enfrentar
qualquer adversário de
igual para igual e, apesar
do resultado, mostramos
que estamos crescendo e
evoluindo e este é o caminho”, ressaltou a atleta, em entrevista à Rádio
Jovem Pan News/760AM/
Jornada Esportiva.
Em declaração à mesma emissora, o técnico
do Vôlei Bauru, Fernando Bonatto, destacou que
o resultado gerou uma
mistura de sentimentos.
“Ficamos contentes por
somarmos mais um ponto na Superliga jogando
contra uma equipe que
briga pelo título da competição. Mas saímos daqui também um pouco

frustrados conosco porque precisamos acreditar
um pouco mais em nossa capacidade, brigar um
pouco mais e buscar essas
vitórias também. Mas assumimos uma postura de
jogo que está dando certo
e estamos surpreendendo,
o que está sendo positivo”, ponderou o treinador
bauruense.
O Vôlei Bauru prossegue a sua dura sequência
contra os principais favoritos ao título da Superliga na próxima quartafeira, às 19h30, quando
enfrenta o Rio de Janeiro,
no Ginásio Neuza Galetti,
em Marília, e, em seguida, no dia 16, às 19h30,
em Barueri, diante do
Barueri.
JOGO
No primeiro set, Osasco
abre 6 a 1, vantagem que o
time consegue sustentar até
o 17/12. Quando o placar
chega ao 18/14 em favor
do Osasco, as bauruenses reduzem a diferença
para apenas dois pontos no
18/16. Mas o Osasco mantém o bom ritmo, abre cinco pontos no 24/19 e fecha
a parcial em 25/19.
O segundo set começa com Osasco na frente, mas o time bauruense vira para 4/3. A partir
daí, o Vôlei Bauru amplia
a vantagem para quatro
pontos no 16/12 e Osasco para o jogo. A equipe
osasquense reage, empata
o duelo no 17/17 e vira
para 19/18. Mais consis-

tente, Osasco abre quatro
pontos no 23/19, chega ao
set point no 24/20 e fecha
a parcial em 25/20.
O terceiro set inicia
com o Vôlei Bauru abrindo 4/1 e permanecendo
à frente do placar até o
15/14, quando Osasco
vira para 16/15. Mas o
Vôlei Bauru, aproveitando vários erros osasquenses, volta a comandar o
placar com seis pontos de
vantagem no 23/17, ganhando tranquilidade para
fechar a parcial em 25/18.
O quarto set é bastante
equilibrado em seu início
até o 6/6, quando Osasco
abre dois pontos no 8/6.
Após estar perdendo por
11/8, o Vôlei Bauru empata no 11/11 e depois
consegue abrir sete pontos
de frente no 20/13. Consistente no duelo, o time
bauruense mantém o ritmo
e fecha a parcial em 25/19.
Mas no quinto set o
desempenho do time bauruense despenca, principalmente na recepção
em ótima passagem no
saque da ponteira Tandara, e Osasco aproveita o
“apagão” do Vôlei Bauru
e abre 12/3, folga suficiente para administrar o
tie break até o final e fechar a parcial em 15/10 e
o jogo em 3 a 2.
Com 31 pontos cada,
as maiores pontuadoras do confronto foram a
oposta Tifanny e a ponteira Tandara, do Osasco,
que ficou com o Troféu
Viva Vôlei.

Libertadores

Chape pede exclusão do Nacional
após torcedores imitarem avião

A

Chapecoense entrou
com ação junto à
Conmebol pedindo
a exclusão do Nacional,
do Uruguai, da Libertadores. O clube brasileiro
anunciou a decisão dois
dias depois de torcedores
do adversário serem flagrados imitando um avião
na Arena Condá, em Chapecó (SC), zombando da
tragédia aérea sofrida pelo
clube brasileiro no mês de
novembro de 2016.
“A Associação Chapecoense de Futebol pede, no
mérito, que o Club Nacional
de Football seja excluído da
Conmebol Libertadores, com
base nos artigos 8 e 14, do regulamento (geral de competições da Conmebol)”, explicou
a diretoria em nota oficial.
O pedido foi montado
com base nos artigos do regulamento disciplinar da

Conmebol que falam sobre a
responsabilidade dos clubes
“pelo comportamento de seus
jogadores, oficiais, membros,
público assistente e torcida”.
Horas antes da oficialização da ação por parte da
Chapecoense, a Conmebol
anunciou a abertura de um
processo disciplinar contra o
Nacional. Segundo a própria
entidade, entre as punições
previstas em caso de condenação estão multa de no mínimo
US$ 3 mil, perda de mando
de campo ou até exclusão da
competição.
Após a derrota da Chapecoense por 1 a 0 diante do Nacional, na última quarta-feira,
na Arena Condá, imagens da
televisão mostraram que alguns uruguaios abriram os
braços e imitaram avião nas
arquibancadas. Como era de
se esperar, o episódio gerou
repercussão bastante negativa

ao clube de Montevidéu.
O próprio Nacional divulgou nota se desculpando com
a Chapecoense anteontem.
“É muito difícil encontrar as
palavras adequadas. Apelamos à vossa indulgência para
compreender nossa inquietação e aceitar nossas desculpas”, disse Já nesta sexta,
explicou que um dos torcedores foi expulso do quadro de
sócio-torcedor e está impedido de acompanhar in loco os
eventos esportivos do clube.
Inicialmente, a Conmebol informou que o Nacional
tem até a próxima quinta-feira
para apresentar a sua defesa
neste processo A Chapecoense, porém, tenta antecipar
o julgamento para antes do
confronto de volta entre as
equipes, marcado para quarta
que vem, em Montevidéu. Se
isso não for possível, tentará o
adiamento da partida.

Andressa e Juma sobem para bloquear Mari Paraíba, do Osasco, na acirrada partida de ontem

Ingressos Vôlei Bauru x Rio
Prossegue a venda de ingressos para
Vôlei Bauru x Rio de Janeiro, que
será realizado em Marília na próxima
quarta-feira, às 19h30, no Ginásio Neusa
Galetti. Os pontos de comercialização dos
ingressos, que serão vendidos por lotes
e por preços promocionais em que todos
pagam meia custando R$ 20,00 (primeiro
lote), 30,00 (segundo lote) e R$ 40,00
(terceiro lote), valores que já são os da
meia entrada, são os seguintes: em Bauru:
Concilig (Av. Getúlio Vargas, 3-03);
em Marília: Escola de Vôlei Bernardinho - Av. Brigadeiro Eduardo Gomes,

1000; Pasttini Esmeralda Shopping - loja
82 - (14) 3454-1471; Pasttini Marília
Shopping - loja 12 - (14) 3316-9575;
Pasttini Restaurante e Pizzaria - Tauste
Sul - (14) 3432-2353; Academia Atividade (Rua Liberdade, 176 B, Bairro Maria
Izabel) e Legging Express (Rua Paraná,
1.105) - (14) 3413-9756. Torcedores que
não residam em Bauru ou Marília podem
reservar ingressos pelo e-mail ingressosvoleibauru@gmail.com, informando os
seguintes dados: nome completo, RG,
cidade de origem, quantidade de ingressos
a ser reservada e forma de pagamento.

