Flamengo vence Vasco e segue líder do NBB 17/18
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O segundo Clássico dos Milhões da atual temporada do NBB foi novamente vencido pelo
Flamengo. Mesmo com mando do Vasco na Arena Carioca 1, o líder absoluto da competição
foi
superior desde o início, levou a melhor sobre seu maior rival, por 89 a 75, e conquistou
sua oitava vitória consecutiva.

Com o resultado, o Flamengo chegou à sua oitava vitória seguida e segue nadando de
braçadas na liderança do NBB 2017/2018, agora com campanha de 13 vitórias em 15 jogos
(86,6% de aproveitamento). Já o Vasco da Gama sofreu sua 11ª derrota na competição e
segue com cinco triunfos ao todo (31,25% de aproveitamento).

A sequência vitoriosa da equipe do técnico José Neto foi ampliada para oito consecutivas.
Curiosamente, ela se iniciou justamente no duelo contra o Vasco da Gama válido pelo primeiro
turno. Desde então, os rubro-negros bateram EC Pinheiros (72 a 68), Mogi das Cruzes (77 a
71), LSB (82 a 67), Solar Cearense (92 a 75), Vitória (76 a 68) e Botafogo (107 a 54) e agora o
Vasco (89 a 75).

Para sair de quadra com mais um triunfo no clássico, o Flamengo contou com grande atuação
coletiva e teve cinco atletas pontuando em dígitos duplos: MJ Rhett (15) e Arthur Pecos (15),
que saíram do banco, além de Marquinhos (14), David Cubillan (13) e JP Batista (10). Além
deles, Marcelinho Machado também começou entre os reservas e contribuiu com nove pontos
(3/5 nas bolas de 3 pontos).

Pelo lado do Vasco, os destaques ficaram por conta do norte-americano David Jackson, que
saiu do banco e anotou 18 pontos (9/9 nos lances livres) e ainda deu seis assistências (25 de
eficiência), e do ala Gustavo Basílio, que esbanjou dedicação nos 27 minutos em que ficou em
quadra e totalizou dez pontos, cinco rebotes e três assistências (12 de eficiência). Também
com dez pontos, Lucas Mariano foi outro nome importante da equipe cruzmaltina no clássico.

“Sabíamos que era um clássico e entramos em quadra com muita intensidade. Competimos
muito, fizemos um bom trabalho defensivo e isso nos ajudou na parte ofensiva. Essa foi nossa
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oitava vitória seguida, estamos trabalhando muito forte e seguiremos assim na preparação para
o próximo jogo contra Campo Mourão”, comentou o venezuelano Cubillan.

O próximo compromisso do Flamengo no NBB marcará a estreia do astro Anderson Varejão.
Será na próxima quinta-feira (01/02), diante do Campo Mourão Basquete, na Arena Carioca 1,
às 20h30 (de Brasília). Já o Vasco voltará à quadra já nesta terça-feira (30/01), em Sorocaba
(SP), diante da LSB, às 20 horas.

Confira os resultados e as próximas partidas do NBB 2017/2018:

- 22/01 (segunda-feira)

Paulistano 88 x 74 Franca Basquete
Mogi das Cruzes 84 x 70 Botafogo
20h15 - Campo Mourão Basquete 59 x 97 Bauru Basket

- 23/01 (terça-feira)

Vasco da Gama 70 x 54 Minas Tênis Clube
Solar Cearense 83 x 64 LSB

- 25/01 (quinta-feira)

Vitória 95 x 69 LSB

- 26/01 (sexta-feira)
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Joinville 70 x 76 Caxias do Sul

- 27/01 (sábado)

Vasco da Gama 75 x 89 Flamengo
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