DIÁRIO DA OLIM VILA – 16/5/17
Dia de competição de Handebol.
Hoje tivemos a disputa de duas categorias: a sub 13 e a infantojuvenil feminina.
Na primeira partida, um incrível resultado.
Com os três tempos equilibrados, a partida estava indo para a disputa de 7 metros entre a Vila
e o Rio Branco. Faltando 5 segundos, o Rio Branco consegue interceptar uma bola, sai ao
contra-ataque e faz 11x10 no último segundo, garantindo a ida à final.
No segundo jogo, grande equilíbrio entre o Vera Cruz e o Santa Cruz. No último tempo, o Santa
Cruz foi mais eficiente e conseguiu abrir, vencendo por 20x15.
Na final, vitória com muita propriedade do Santa Cruz por 17x1.
A categoria infantojuvenil iniciou a competição com um clássico entre Vila x Vera.
Um jogo equilibrado até o final do primeiro tempo, porém, a Vila cometeu alguns erros de
finalização e o Vera se aproveitou, trabalhou muito bem os contra-ataques e fechou em 10x4 a
primeira etapa.
Mesmo com uma boa reação no segundo tempo, a goleira do Vera Cruz foi o nome da partida,
com muitas defesas, e o Vera ampliou, vencendo a partida por 19x9.
O segundo jogo foi entre Bandeirantes x Júlio Mesquita.
O Júlio Mesquita veio com um forte trabalho defensivo e excelente contra-ataque.
Fim de jogo e vitória do Júlio Mesquita por 18x13.
Último jogo e disputa da medalha de ouro entre Júlio Mesquita x Vera Cruz.
Um primeiro tempo muito bom, o Vera abriu 7 gols, porém, com uma reação incrível, o Júlio
Mesquita baixou para 2 gols e o final da partida foi emocionante. A goleira do Vera defendeu
um tiro de 7 metros quando o jogo poderia ter baixado para um gol, e o jogo acabou com
vitória do Vera por 23x20.
Parabéns às meninas do handebol, que deram um show de garra e talento.
E até amanhã com mais partidas de handebol.
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.

