Sub-18 na final do torneio
Escrito por José Tolentino
Sexta, 11 Julho 2014 06:58

Eslovénia Sub-18 e Portugal Sub-18 apuraram-se para a final do II Torneio Internacional
Cidade da Covilhã /UBI, competição que teve início ontem ao final da tarde/princípio da noite
no Pavilhão nº 1 da Universidade da Beira Interior, na cidade serrana.

Para o 3º/4º lugares jogam esta 6ª feira, a partir das 19H00, as selecções Sub-16 de Portugal e
da Dinamarca, enquanto a final está agendada para as 21H00.

Na 1ª meia-final naturalmente que a superioridade das eslovenas, mais altas e pesadas, já era
expressa nos números do 1º período (13-25), pese a entrega das jovens Sub-16 lusas. A toada
manteve-se no 2º quarto (7-15), com a vantagem das forasteiras a fixar-se nos 20 pontos, ao
intervalo (20-40).

No 3º período (14-20) as comandadas de Ana Catarina Neves bateram-se bem e melhor ainda
no último quarto (8-8), embora a qualidade técnica tenha baixado. O treinador esloveno utilizou
pouco tempo as suas jogadoras mais influentes, dando mais minutos de jogo ao banco.

Na outra meia-final embora não tenha feito uma boa exibição, a selecção portuguesa de
Sub-18 cumpriu os serviços mínimos, ou seja ganhou mas teve que lutar bastante para não ser
surpreendida pelas jovens Sub-16 dinamarquesas.

No quarto inicial (17-8) foi Francisca Meinedo que deu o mote a partir do minuto 6 quando
assumiu as despesas no ataque, ao marcar 7 pontos consecutivos, com o marcador a disparar
de 8-5 para 15-6 (minuto 8). No 2º período (11-7) o desacerto luso foi tal que as nossas
representantes estiveram 5 minutos sem acertar com o cesto e depois estiveram
irreconhecíveis da linha de lance livre, com uma percentagem inacreditável (2/10), atingindo-se
o intervalo a vencer (28-15).
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O 3º quarto (25-16) foi aquele em que Portugal deu melhor conta do recado, com Sofia
Almeida, Maianca Umabano e Mª Inês Santos a subirem de rendimento, imprimindo um ritmo
mais intenso. No último período (15-14) algum abrandamento do seleccionado luso foi bem
aproveitado pelas dinamarquesas que conseguiram impor um parcial de 0-7, culminado com
um triplo da poste Lena Svanholm , o que obrigou Kostourkova a pedir um desconto de tempo
no minuto 34 (56-38), depois de Simone Costa ter ampliado para 25 pontos a vantagem lusa
(56-31), no minuto 31, numa entrada de cesto e falta.

Destaque para a prestação de Sofia Almeida (14 pontos e 10 ressaltos), a portuguesa mais
valiosa, bem acompanhada por Simone Costa (11 pontos) e Maianca Umabano (10 pontos),
que também obtiveram pontuações na casa dos 2 dígitos.

Nas dinamarquesas a mais valiosa foi a poste Lena Svanholm (14 pontos e 11 ressaltos), logo
seguida de Maria Horgh (11 pontos).

Resultados:

Portugal Sub-16 42-68 Eslovénia Sub-18

Portugal Sub-18 68-45 Dinamarca Sub-16

Fichas de jogo

Pavilhão nº 1 da UBI, na Covilhã

Portugal Sub-16 (42) – Margarida André, Helena Pinheiro (2), Catarina Miranda (6), Mariana
Silva (8) e Beatriz Jordão (8); Eliana Cabral (4), Ana Carolina Rodrigues (9), Mª Leonor Nunes
(2), Beatriz Alves, Ana Rua (3), Jessica Garcia e Constança Neto
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Eslovénia Sub-18 (68) – Alma Potocnik (4), Sara Vujacic (6), Maja Jacobcic (2), Marusa
Senicar (6) e Zala Lesek (7); Ela Micunovic (5), Althea Gwashavanhu (4), Larisa Ocvirk (6), Ela
Stergar (4), Annamaria Prezelj (16), Manca Jelenc (8) e Teja Dimec

Por períodos: 13-25, 7-15, 14-20, 8-8

Árbitros: Nuno Santos e Henrique Félix, da AB Castelo Branco

Portugal Sub-18 (68) – Susana Lopes (2), Simone Costa (11), Maianca Umabano (10), Sofia
Almeida (14) e Emília Ferreira (4); Mª Inês Santos (6), Francisca Meinedo (7), Carolina
Bernardeco, Lizanny Brito (7), Catarina Rolo (6), Gabriela Noivo (1) e Sara Moreira

Dinamarca Sub-16 (45) –Trine Dreijer (5), Cecilie Balling (1), Maria Horgh (11), Caroline Martin
e Lena Svanholm (14); Caroline Hyldahl, Sophia Fjeldsoe (5), Alberte Schang (2), Julie
Jungslund, Emma Leisner (5), Andrea Hageskov (2) e Tilde Christensen

Por períodos: 17-8, 11-7, 25-16, 15-14

Árbitros: Henrique Félix e Fábio Guerra, da AB Castelo Branco
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