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Portugal foi hoje surpreendido pela Hungria (60-69) na 2ª jornada do Campeonato da Europa
de Sub-20 Femininos, Divisão B, num jogo muito equilibrado até ao intervalo (37-37),

tal como indiciam os números do 1º período (17-16) e do 2º quarto (20-21). As diferenças
pontuais foram sempre curtas e Laura Ferreira empatou a partida (37-37) com um triplo em
cima da buzina para o descanso.

No 3º período (6-11) a selecção magiar conseguiu limitar o ataque luso, ganhando assim uma
vantagem de 5 pontos (43-48) ao cabo de 30 minutos jogados.

No último quarto (17-21) a Hungria ampliou primeiro a diferença para 7 (51-58) com um triplo
de Fruzsina Fejes (acabou com 2/2 da linha dos 3 pontos) e logo a seguir, no mesmo minuto
34, um duplo da extremo/poste Amadea Szamosi, uma das húngaras mais influentes, a par da
poste Judit Barnai, dilatou para 9 pontos (51-60). A reacção das comandadas de Eugénio
Rodrigues não se fez esperar, tendo reduzido para 59-63, numa iniciativa de Chelsea
Guimarães, no minuto 38, na sequência de assistência de Inês Viana. Mas as húngaras mais
confiantes e consistentes não deixaram escapar o triunfo no tempo restante.

Resultado: Portugal 60-69 Hungria

Destaque nas vencedoras para a dupla interior formada por Judit Barnai, MVP do encontro
(20,5 de valorização) ao contabilizar 14 pontos, 7/10 nos duplos, 9 ressaltos sendo 2 ofensivos,
duas assistências, 2 roubos e 3 faltas provocadas e Amadea Szamosi (19,0 de valorização)
que somou 17 pontos, 7/10 nos duplos, 5 ressaltos sendo 1 ofensivo, 3 roubos e 4 faltas
provocadas com 3/3 nos lances livres.
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No seleccionado luso a mais valiosa foi Laura Ferreira (18,0 de valorização), ao anotar 18
pontos, 3/8 nos triplos, 6 ressaltos sendo 2 ofensivos, 3 assistências, 2 roubos e 8 faltas
provocadas com 5/6 nos lances livres. Foi muito bem acompanhada por Chelsea Guimarães (8
pontos, 10 ressaltos sendo 2 ofensivos, duas assistências, 1 roubo e 3 desarmes de
lançamento) e Inês Viana (9 pontos, 1 ressalto defensivo, 6 assistências, 1 roubo e 8 faltas
provocadas com 9/10 nos lances livres).

A vitória da Hungria justifica-se pela maior eficácia nos lançamentos de campo (33%-47%),
repartidos pelos duplos (34%-45%) e pelos triplos (31%-67%), com ambas as equipas a
converterem 4 triplos, as húngaras em 6 tentados enquanto as portuguesas precisaram de 13
tentativas. Nos restantes indicadores houve muito equilíbrio: total de ressaltos (35-35), com
vantagem lusa na tabela ofensiva (14-10) e húngara na tabela defensiva (21-25); assistências
(16-14); turnovers (17-15); roubos (9-10) e faltas provocadas (19-21). Portugal superiorizou-se
nos desarmes de lançamento (4-1) e na linha de lance livre (86%-72%), ao falhar apenas 3 em
21 tentativas enquanto o adversário desperdiçou 5 em 18 tentados.

Ficha de jogo
Universitas Sport Hall

Portugal (60) – Inês Viana (9), Joana Canastra (5), Laura Ferreira (18), Nádia Fernandes (2) e
Maria Kostourkova (6); Joana Soeiro, Chelsea Guimarães (8), Joana Cortinhas, Mafalda
Guerreiro (6), Cesária Ucalam (2) e Josephine Filipe (4)

Hungria (69) – Dora Nagy (9), Fanni Szabo (11), Vivien Raus (2), Regina Pap e Amadea
Szamosi (17); Klaudia Papp (2), Agnes Gorjanacz, Judit Barnai (14), Fruzsina Fejes (8) e
Zsuzsa Studer (6)

Por períodos: 17-16, 20-21, 6-11, 17-21

Árbitros: Emilio Perez (Espanha), Andrada Monika Csender (Roménia) e Alija Ferevski
(Macedónia)
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Outros resultados - 1ª jornada:
- Israel 62-91Bulgária;
- Noruega 32-47 Grã-Bretanha

2ª jornada:
-

Bósnia e Herzegovina 112-53 Roménia;
Alemanha 66-48 Israel;
Bulgária 73-53 Noruega;
Lituânia 60-58 Grã-Bretanha

A Bulgária, Alemanha e Lituânia ainda não perderam.

Amanhã (sábado) Portugal joga com Israel a partir das 09H30 portuguesas. No domingo é o 1º
dia de descanso. A competição reata-se na 2ª feira (4ª jornada) com Portugal a defrontar a
Noruega, a partir das 09H30 portuguesas.
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