DIÁRIO DA OLIM VILA – 8/5/17

Segunda-feira, 8 de maio.
O voleibol inicia as competições na Olim Vila!
Hoje tivemos a disputa da categoria pré-mirim feminino, que tem os jogos com adaptações,
diminuindo a quadra, e com apenas 4 jogadoras por set.
São três sets de 15 pontos, e todas as jogadoras têm obrigatoriamente que participar.
A Vila jogou a primeira partida contra o Colégio Spinosa e venceu por 3x0.
No segundo jogo, o Albert Sabin venceu o Spinosa e, na última partida, a Vila ganhou do Albert
Sabin por 3x0.
Em seguida, começou a disputa no juvenil feminino.
O primeiro jogo, entre Vila x Tales de Mileto, foi disputado com muita intensidade, com o
Tales de Mileto vencendo o primeiro set, a Vila vencendo o segundo set e o tie break. Final Vila
2 x 1 Tales de Mileto. Um jogão.
O segundo jogo foi muito parecido. Tales de Mileto x Escola Viva fizeram um jogo dramático,
com Tales de Mileto vencendo o primeiro set. A Escola Viva ganhou o segundo set e o tie
break.
Com isso, a última partida entre a Escola da Vila x Escola Viva definiria o campeão.
No primeiro set, a Escola Viva faz 1x0, e as coisas não estavam saindo bem para a Vila. Com
uma grande recuperação, a Vila empata o jogo e leva a decisão para o tie break.
Em um tie break muito equilibrado, a Escola Viva vence, faz 2x1 e se sagra campeã.
Parabéns a todas as meninas que disputaram essa competição. Muito equilíbrio e talento.
Um comentário interessante: a Viloucura, torcida da Vila, esteve em peso e foi o 7º jogador da
equipe da Vila. Parabéns também aos torcedores.
Não esqueça, para acompanhar a tabela de jogos, acesse o site www.vila.com.br, clique em
ESPORTES e depois em OLIM VILA.
Além disso, muitas finais serão transmitidas ao vivo pela internet. Se quiser assistir, acesse
http://bit.ly//olimVILA2017.
Um abraço e até amanhã, com as disputas do basquetebol.

