DIÁRIO DA OLIM VILA – 9/5/17
Terça-feira, 9 de maio.
Dia da estreia do basquetebol na Olim Vila!
Começamos as disputas com jogos de 3X3 de basquetebol.
A rodada foi incrível, pois jogavam Vila, Emilie A e Emilie B.
O 3X3 é jogado em melhor de 3 sets de 8 minutos.
O primeiro jogo foi entre a Vila e o Emile A.
Primeiro set 3x2 pra Vila e 1x0 no placar.
Segundo set equilibrado, terminando empatado em 1x1. O set seria decidido no “Golden
point”, ou seja, quem fizesse primeiro. Ao iniciar o tempo extra, ponto do Emilie, e empate em
sets: 1x1.
Último set e, dessa vez, os arremessos começam a cair, mas, a eficiência do Emilie define o set
e o jogo: 7x4 no set e 2x1 no jogo.
O segundo jogo seguiu a mesma linha. O Emilie A venceu o primeiro set por 5x1 e fez 1x0 no
jogo. No segundo set o Emilie B deu o troco, venceu por 5X1 e empatou o jogo.
Terceiro e decisivo set e o Emilie B surpreendeu, vencendo o set por 6x3 e o jogo por 2X1.
Na última partida todos tinham chance de ganhar o ouro. A Vila enfrentou o Emilie B e venceu
o primeiro set por 3x2 e fez 1x0 no jogo.
Daí a Vila imprimiu um grande ritmo, venceu o segundo set por 3x1, ganhando o jogo e
buscando, com méritos, a medalha de ouro da categoria.
Parabéns aos meninos do basquetebol pré-mirim.
Em seguida começou a competição infantil masculino, com jogo formal 5x5.
A primeira partida foi realizada entre Escola da Vila x Albert Sabin.
O Sabin fez um grande jogo, deixando sempre uma margem tranquila de diferença e, ao final
da partida, venceu por 45 x 27.
A segunda partida foi entre Albert Sabin x Spinosa. E o Sabin mostrou, efetivamente, que veio
pra ser campeão. Venceu a partida por 63 x 6 e levou, com méritos, a medalha de ouro.
O confronto da última partida decidiria a medalha de prata, e ela foi conquistada pela equipe
da Vila, vencendo pelo placar de 45 x 14.
Parabéns aos meninos do infantil masculino pela medalha de prata.
Quem não conseguir vir à escola para assistir aos jogos pode se conectar e assistir às
transmissões ao vivo pela internet, acessando o link http://bit.ly//olimVILA2017 .
Um abraço e até amanhã com os jogos de voleibol.

