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Com 50 minutos de um jogo brigado do início ao fim, o Ginásio Henrique Villaboim foi palco de
uma batalha épica entre EC Pinheiros e Macaé Basquete, nesta terça-feira (23/02). Em
confronto       decidido somente na segunda prorrogação, o clube pinheirense contou com boa
atuação de Bennett, Holloway e Renan no fim, abriu vantagem nos últimos minutos e venceu o
aguerrido time macaense, por suados 92 a 87.

  

Com duas jogadas decisivas no final do último quarto regular da partida, um em que fez uma
bola de 3 pontos e outro que acertou um tiro de 2, o jovem ala/armador Humberto foi quem
permitiu que o Pinheiros jogasse dois períodos a mais e ainda saísse com a vitória. Com 17
tentos no total, o garoto anotou seu recorde de pontos em um só jogo na história no NBB.

  

Decisivo nos momentos finais, o ala/armador norte-americano Desmond Holloway deixou a
quadra com um duplo-duplo pra lá de expressivo: 27 pontos e 14 rebotes, seu recorde pessoal
no fundamento desde que chegou ao NBB. De quebra, o jogador ainda deu três assistências,
roubou duas bolas e somou 27 de eficiência. Pelo lado do Macaé, os destaques ficaram por
conta de André Góes, Eddy e Márcio, com respectivos 21, 19 e 18 pontos.

  

Com esta vitória o Pinheiros chegou a 11 em 23 jogos jogados e permanece na oitava posição
(47,8% de aproveitamento). Já o Macaé sofreu sua 17ª derrota em 22 jogos e está na última
colocação do maior campeonato de basquete do país, com 22,7% de aproveitamento.

  

Mathias quebra recordes, e Franca bate São José

  

A noite foi de Thiago Mathias. Com diversas quebra de recordes pessoas e da temporada, o
pivô do Franca Basquete deitou e rolou nas tábuas do Ginásio Lineu de Moura e liderou o
triunfo da equipe da Capital do Basquete sobre o dono da casa São José Basketball, na noite
desta terça-feira, pelo placar de 82 a 70.
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Com 20 pontos em 22 tentados (90,9% de aproveitamento) e mais 17 rebotes, Mathias
totalizou expressivos 37 de eficiência e igualou o recorde do fundamento da atual temporada,
que também pertence a Ricardo Fischer, do Bauru, Larry Taylor, do Mogi das Cruzes, e
Guilherme Giovannoni, do Brasília. De quebra, os 17 rebotes também representaram o recorde
do quesito desta edição, que antes era de Teichmann, do Rio Claro, com 16.

  

Os 20 pontos também representaram sua maior marca de tentos na atual temporada do NBB,
que antes era de 19 pontos contra o Macaé. Já a marca de 17 sobras foi responsável por
quebrar seu recorde pessoal na história do NBB, que antes era de 15 sobras, curiosamente
registrado nesta temporada do nacional, diante do Minas. Os 37 de eficiência também foram
um recorde pessoal do atleta no NBB.

  

Com o resultado, o time do técnico Lula Ferreira chegou ao seu 11º triunfo em 22 partidas e
voltou aos 50% de aproveitamento, campanha esta que os deixaram firmes na sétima
colocação. Já os joseenses, que sofreram sua quarta derrota seguida, sendo a terceira em
casa, seguem na 11ª posição, agora com desempenho de sete êxitos em 22 oportunidades
(31,8% de aproveitamento).

  

Confira os jogos do NBB 2015/2016 nesta semana:

  

22/02 (segunda-feira)
Caxias Basquete 62 x 71 Solar Cearense

  

23/02 (terça-feira)
EC Pinheiros 92 x 87 Macaé Basquete
20h - São José Basketball 70 x 82 Franca Basquete

  

24/02 (quarta-feira)
19h30 - Solar Cearense x Rio Claro Basquete
19h30 - Minas x Paulistano

  

25/02 (quinta-feira)
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20h - Mogi das Cruzes x Franca Basquete
20h - São José Basketball x Bauru
20h05 - Caxias Basquete x Macaé Basquete

  

26/02 (sexta-feira)
19h30 - Minas x Liga Sorocabana
20h - Vitória x Rio Claro Basquete

  

27/02 (sábado)
17h30 - Mogi das Cruzes x Bauru
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