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Mais uma vez o Mogi das Cruzes fez bonito diante de sua torcida. Neste domingo, a vítima foi o
embalado Solar Cearense, que não resistiu à força caseira mogiana e teve sua sequência de
oito       vitórias seguida com a derrota, por 78 a 73. Com terceiro quarto inspirado, os
mogianos conseguiram reverter a desvantagem no marcador e agora seguem na briga pelo
G-4.

  

Com o resultado, o Mogi chegou à sétima vitória em sete partidas dentro do Hugão neste NBB.
A equipe do técnico Danilo Padovani é a única que não perdeu na condição de mandante nesta
edição, e ainda tem uma diferença média de 10,29 pontos por partida para os rivais que atuam
no "caldeirão".

  

Os norte-americanos do Mogi foram os grandes destaques da partida deste domingo. A dupla
Shamell e Tyrone combinou para 36 pontos, 11 rebotes e 6 assistências, e ambos saíram
como cestinhas do jogo, com 18 pontos cada. Pelo lado do time nordestino, os destaques
ficaram por conta dos alas Audrei e Duda Machado, com 17 e 12 pontos, respectivamente.

  

Depois de mais uma vitória em casa, o Mogi permanece na sexta colocação, mas se mantém
colado ao G-4, com 12 vitórias em 19 partidas. Já o Basquete Cearense ainda se faz presente
entre os quatro primeiros, com 13 resultados positivos e sete negativos, mesma campanha do
Brasília, que fica em quinto pelo confronto direto.

  

Brasília bate Vitória e iguala campanha do B. Cearense

  

Depois de perder para o Solar Cearense e sair do G-4, o Brasília voltou a sorrir no NBB. Neste
domingo, a equipe do técnico Bruno Savignani levou a melhor sobre o Vitória, em casa, no
Ginásio da ASCEB, pelo placar de 81 a 67, e retomou o rumo das vitórias na atual temporada
do maior campeonato do basquete nacional.
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Para sair de quadra com a vitória, o Brasília contou com grandes atuações do ala/pivô Cipolini,
que acertou quatro bolas de 3 pontos em quatro tentadas (100% de aproveitamento) e totalizou
18 pontos, e do jovem armador Deryk Ramos, responsável por 19 pontos e quatro roubos de
bola. Pelo Vitória, o destaque ficou por conta do pivô Renan Lenz, que registrou um expressivo
duplo-duplo de 20 pontos e 11 rebotes.

  

Com o resultado, os brasilienses chegaram ao seu 13º triunfo em 20 partidas (65% de
aproveitamento) e igualaram a campanha do atual quarto colocado Solar Cearense, que foi
derrotado pelo Mogi das Cruzes também neste domingo. Já o Vitória permaneceu na 12ª
colocação, ainda dentro da zona de classificação aos playoffs, com seis êxitos em 20
oportunidades.

  

Dois jogos dão sequência ao NBB nesta terça-feira

  

Nesta terça-feira (16/02), duas partidas darão sequência ao NBB 2015/2016 e abrirão a 22ª
rodada da competição. Em São Paulo (SP), Paulistano e Caxias do Sul Basquete se
enfrentarão no Ginásio Antonio Prado Jr, às 19h30. Meia hora mais tarde, às 20h, o Bauru
medirá forças com o Rio Claro Basquete, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP).

  

Confira os resultados deste domingo e os próximos jogos do NBB 2015/2016:

  

- 14/02 (Domingo)
Mogi das Cruzes 78 x 73 Solar Cearense
Brasília 81 x 67 Vitória

  

- 16/02 (Terça-feira)
19h30 - Paulistano x Caxias do Sul Basquete
20h - Bauru x Rio Claro Basquete

  

-17/03 (Quarta-feira)
19h30 - Flamengo x Solar Cearense
19h30 - Macaé Basquete x Vitória
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20h - São José Basketball x Brasília

 3 / 3


