Terça-feira, 12 de Junho de 2018
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BASQUETE TIME DA REGIÃO, DESTA VEZ, TERÁ QUE FAZER ATÉ TRÊS JOGOS FORA DE CASA, JÁ QUE OS ALVINEGROS TÊM MELHOR CAMPANHA GERAL

DATA MARCADA!
Finais começam sábado
liga ouro. SÃO JOSÉ VAI ENCARAR
O CORINTHIANS EM BUSCA DO
TÍTULO E DO ACESSO AO NBB
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

A LNB (Liga Nacional de Basquete) divulgou nesta segunda-feira as datas das finais
da Liga Ouro, entre São José
e Corinthians, na decisão que
vale a vaga na próxima edição
do NBB (Novo Basquete Brasil). O primeiro jogo será sábado, dia 16 de junho, a partir
das 20h30, no ginásio Wlamir
Marques, casa do time alvinegro, em São Paulo.
Na série melhor de cinco
partidas, a equipe joseense
terá que reverter a vantagem
do adversário, já que o Timão fez a melhor campanha

até agora no campeonato, seguido pelo time da região. O
Corinthians poderá fazer até
três jogos diante da torcida,
enquanto o São José poderá
fazer apenas dois. Assim, o segundo confronto entre os dois
times também será na Capital.
Os times se enfrentam no dia
18, segunda-feira, a partir das
20h. O terceiro encontro será
disputado no ginásio Lineu de
Moura, em São José dos Campos, no dia 20, a partir das 20h,
uma quarta-feira.
Se ninguém vencer esses três
primeiros jogos seguidos, haverá o quarto confronto, novamente no Lineu de Moura, dia
22, uma sexta-feira, também às
20h. Um eventual quinto jogo
entre os dois times será no dia
24 de junho, um domingo, a

QUARTA DIVISÃO SÃO JOSÉ PERDEU JOGO NO SÁBADO

Águia mira reação
em casa para não
correr mais riscos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
A derrota para o Amparo por
1 a 0 fora de casa, no último
sábado, tirou o São José da
liderança do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quarta
Divisão. De quebra, a combinação dos outros resultados também deixou a Águia
do Vale correndo risco de
sair do G-3, o grupo dos três
melhores que se classificam
para a segunda fase, caso
também não consiga vencer
na próxima rodada. Nesta
sexta-feira, o time comandado pelo técnico Ricardo Costa
joga como mandante no duelo
regional contra o Atlético Joseense, a partir das 20h30, no
estádio Martins Pereira, em
São José dos Campos. Ainda
restam mais quatro jogos até
o final da primeira fase, com
12 pontos em disputa.
Com 22 pontos, os joseenses estão em segundo lugar,
com um a menos do que o lí-
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Situação. O São José perdeu a
liderança no último sábado

der Paulista. Os dois times de
Guarulhos, o Guarulhos GRU
e o Flamengo vêm logo a seguir, com 19, três a menos do
que a Águia.
Assim, se perder o duelo regional, o Flamengo ganhar em
casa do quase eliminado União
de Mogi das Cruzes e o Guarulhos vencer o líder Guarulhos
fora de casa, o São José deixará a zona de classificação.
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partir das 18h, no ginásio Wlamir Marques.

Definido. O São
José vai iniciar
as finais da Liga
Ouro neste sábado,
contra o Corinthians

RETROSPECTO.

Na primeira fase, o São José
enfrentou o Corinthians duas
vezes e perdeu os dois confrontos, embora tenha feito
jogos equilibrados contra o
adversário.
Ambos avançaram direto
para as quartas de final, sem
precisar ir para a semi. Assim, os joseenses eliminaram
o Londrina, fechando a série
por 3 a 0, assim como os corintianos venceram o Macaé,
mas fechando em 3 a 1.
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JOGOS
poderão ser disputados
entre Corinthians e São José
durante as finais da Liga
Ouro de Basquete

