Nova derrota dos sub-18
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A selecção nacional de sub-18 masculina perdeu ao início da tarde desta segunda-feira frente
à Escócia por 58-71.

Com esta derrota, Portugal ficou dependente do resultado do último jogo do dia entre
Bósnia-Herzegovina e Hungria para saber se se classificava em 4º ou 5º lugar do grupo. A
vitória dos Bósnios, que no primeiro dia perderam com Portugal acabou por os catapultar para
o 2º lugar do grupo e empurrar a nossa selecção para a última posição do mesmo.
Diante de uma boa equipa escocesa que faz da raça e entrega ao jogo as suas maiores
armas, a selecção portuguesa não entrou bem. E após uma primeira parte desastrosa, em que
os jovens atletas portugueses estiveram irreconhecíveis, a diferença ao intervalo era de 18
pontos (20-38).
Portugal veio diferente dos balneários. Com outra atitude e com uma muito maior
concentração competitiva, os jovens comandados por Ivan Kostourkov conseguiram voltar ao
jogo, chegando a atingir a liderança do mesmo, a cerca de 5 minutos do final (52-54). No
entanto, todas as forças e energias dispendidas nessa fantástica recuperação acabaram por
faltar nos momentos da decisão e consequentemente faltou tambem o discernimento
necessário para tomar as melhores opções.
Os Escoceses aproveitaram e capitalizaram acabando por alargar a vantagem e vencer por
58-71.
Os melhores por Portugal foram Miguel Maria Cardoso com 25 pontos e 6 assistências,
Rafael Wildner com 13 pts e 11 ressaltos e Eduardo Guimarães com 12 pontos, 5 ressaltos e 2
roubos de bola.
Restava ainda a Portugal ficar a torcer por fora pela Hungria, no encontro que viria a disputar
mais tarde diante da Bósnia. Contudo, o desejo português voltou a não ser cumprido com os
Bósnios a triunfarem por 61-59.
Com estes resultados, Portugal acabou por ir parar ao 5º lugar do grupo e vai agora disputar
os lugares entre o 17º e o 20º num grupo composto pelas selecções da Roménia, Geórgia e
Eslováquia. Os jogos terão lugar nos próximos dias 28, 29 e 31 pelas 12H00 locais (10H00 em
Portugal).
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