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NBB APÓS PASSAR PELO BAURU FORA DE CASA, TIME DA REGIÃO AGORA VAI ENCARAR O FRANCA NESTE SÁBADO, NOVAMENTE COMO VISITANTE

ENFIM, O TRIUNFO
Vitória bem valorizada
BASQUETE. COM DIREITO A DUAS
PRORROGAÇÕES, SÃO JOSÉ
CONQUISTA A PRIMEIRA VITÓRIA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Em um jogo definido apenas
após duas prorrogações, o São
José, enfim, conquistou a sua
primeira vitória no NBB (Novo
Basquete Brasil). Nesta quintafeira, venceu o Bauru, em pleno ginásio Panela de Pressão,
cada do adversário, por 98 a
96, pela quinta rodada da primeira fase do torneio.
Os joseenses, comandados
pelo técnico Paulo Cézar Jaú,
haviam perdido todos os jogos
até então. Os bauruenses seguem com apenas um triunfo
no campeonato.

O time da região volta a jogar no sábado, quando visita o
Franca, a partir das 18h, no ginásio Pedrocão.
Nesta quinta, o São José começou mal no jogo, errando muito
no ataque e na defesa. Assim, o
Bauru chego a abrir 12 pontos e
em determinado momento vencia por 18 a 6. Ainda no primeiro quarto, o time da região conseguiu ao menos diminuir para
nove pontos: 22 a 13.
No segundo quarto, o Bauru
novamente teve um início melhor e chegou a abrir 13 pontos.
Mas, desta vez, o São José reagiu e empato: 39 a 39.
No terceiro quarto, o equilíbrio
foi grande. Os joseenses chegaram a virar o placar abriram cinco pontos, mas o Bauru passou

um ponto à frente: 56 a 55.
No último quarto, mais emoção. O São José chegou a abrir
cinco pontos de frente. O time,
porém, voltou a errar, o Bauru
empatou e a indefinição foi até
o final, com 84 a 84. No tempo
extra, com empate por 90 a 90,
o São José teve a última bola,
mas Figueiredo errou embaixo
da cesta a três segundos e levou
à segunda prorrogação.
No segundo tempo extra, o
São José quase entregou novamente. Vencia por dois pontos,
mas Duda fez falta faltando 1,9s.
Nos lances livres, o time da casa
errou os dois arremessos.
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Primeiro triunfo. Lance do jogo entre
Bauru e São José, nesta quinta-feira
Arthur Marega Filho/SJB

PONTOS
fez o jogador Rafa, do São
José, principal cestinha da
partida desta quinta-feira,
fora de casa

