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Atuando fora de casa, o Franca Basquete conquistou uma importante vitória na temporada
2015/2016 do NBB. Em duelo disputado nesta terça-feira (10/11), na Arena Minas, em Belo      
Horizonte, o time do interior paulista dominou o placar do início ao fim e superou o Minas, pelo
placar de 85 a 75, para chegar à segunda vitória na competição.

  

Cada vez mais à vontade entre os profissionais, o jovem ala/pivô Antônio brilhou na vitória de
sua equipe e registrou seu recorde pessoal no NBB. Titular da equipe dirigida pelo técnico Lula
Ferreira, o jogador, de apenas 21 anos, foi o cestinha da partida, com 22 pontos. Para atingir a
maior pontuação de sua trajetória no maior campeonato de basquete do país, o camisa 55
errou apenas três arremessos de quadra.

  

Pinheiros vence fora de casa e quebra invencibilidade do São José

  

O Esporte Clube Pinheiros mostrou muita personalidade para sair vencedor na rodada desta
terça e somar seu segundo resultado positivo no NBB 2015/2016. Mesmo atuando no Ginásio
Lineu de Moura, a equipe da capital paulista dominou o placar do início ao fim e superou o até
então invicto São José Basketball, pelo placar de 95 a 74.

  

Para sair vencedor, o Pinheiros teve cinco atletas com dígitos duplos na pontuação. Os
cestinhas foram os norte-americanos Holloway e Bennett, com 22 e 19 pontos,
respectivamente, seguidos pelo jovem Lucas Dias, autor de 13 pontos. Responsáveis por 11 e
dez pontos, respectivamente, Andrezão e Arthur completaram a lista de destaques
pinheirenses.

  

Mogi estreia em casa com elástica vitória

  

O Mogi das Cruzes venceu a segunda partida consecutiva na temporada 2015/2016 do NBB.
Atuando ao lado de sua fanática torcida pela primeira vez no campeonato nacional, a equipe
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mogiana foi soberana durante todo o jogo e fechou o duelo contra o Caxias do Sul Basquete
com vitória tranquila pelo placar de 83 a 52.

  

O trio formado pelo ala/pivô norte-americano Tyrone, dono de expressivo duplo-duplo de 12
pontos e 15 rebotes, do armador Larry Taylor, que também atingiu dígitos duplos em dois
fundamentos - 12 pontos e dez rebotes -, e o ala Shamell, com 18 pontos, foi o grande
destaque da vitória mogiana.

  

Depois de estrear na temporada 2015/2016 do NBB com emocionante vitória sobre o Rio Claro
Basquete, fora de casa, o CA Paulistano terá mais um duro adversário pela frente: o Solar
Cearense. Nesta quarta-feira (10/11), as duas equipes medirão forças, no Ginásio Antonio
Prado Jr, às 19h30 (de Brasília),

No interior do Estado de São Paulo, Liga Sorocabana e Universo/Vitória se enfrentarão de olho
na primeira vitória no campeonato, e no litoral norte-fluminense Macaé Basquete e Rio Claro
Basquete medirão forças.

  

Confira os resultados desta terça e os próximos jogos do NBB 2015/2016:

  

- 10/11 (terça-feira)
Minas 75 x 85 Franca Basquete
São José Basketball 74 x 95 Esporte Clube Pinheiros
Mogi das Cruzes 83 x 52 Caxias Basquete

  

- 11/11 (quarta-feira)
19h30 - Paulistano x Solar Cearense
20h - Liga Sorocabana x Uberlândia
20h - Macaé Basquete x Rio Claro Basquete

  

- 12/11 (quinta-feira)
19h30 - Minas x Bauru
20h - Mogi das Cruzes x Esporte Clube Pinheiros
20h - São José Basketball x Caxias Basquete
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