DIÁRIO DA OLIM VILA – 23/5/17
Último dia de jogos de basquetebol, com jogos programados para ter início às
18h.
Às 17h40 a energia elétrica acaba, e já começamos a pensar em transferir a
rodada.
Como fomos informados de que a energia chegaria até 18h30, todas as equipes
entenderam a situação e concordaram em aguardar. Se a energia não chegasse, a
organização dos jogos cancelaria a rodada.
Pontualmente às 18h30 a energia voltou, liberando o popular grito de felicidade
de todos que estavam na escola.
Hoje era dia das competições de Basquetebol 3x3 na categoria mirim misto
(meninos e meninas jogando juntos) e infantojuvenil masculina.
A primeira partida foi entre Vila x Notre Dame A.
Foi um jogo muito interessante, mas a Vila dominou o jogo e venceu por 2 sets a
0.
O segundo jogo da categoria mirim misto foi entre o Notre Dame A x Notre Dame
B. Foi um jogo bem disputado com vitória do Notre Dame A x Notre Dame B por
2x1.
O último jogo disputava a medalha de ouro, e com uma excelente atuação, a Vila
ganhou o jogo por 2 sets a 0 e levou a medalha de ouro.
Parabéns aos meninos e meninas do basquete mirim.
A segunda competição foi na categoria infantojuvenil masculina com o primeiro
jogo entre Vila x Rainha da Paz, com grande vitória da Vila por 11x2.
Na segunda partida, vitória do Rainha da Paz por 10x3.
E, para encerrar o basquetebol na Olim Vila, vitória da Vila sobre o Santa Cruz
por 14x6, com direito a medalha de ouro.
Parabéns aos meninos da categoria infantojuvenil!
Até amanhã, com as últimas partidas do 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.

