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Vasco (RJ) e Concórdia (SC) abrem os confrontos das semifinais da Liga Nacional Feminina de
Handebol. A primeira partida da etapa decisiva será nesta quarta-feira (4), às 19h, na Vila      
Olímpica de Duque de Caxias (RJ). O jogo promete ser emocionante, já que será marcado pelo
encontro da Concórdia (SC), dona do melhor ataque da Liga Nacional, e do Vasco (RJ), com a
segunda melhor defesa, que só perde para a Metodista/São Bernardo (SP).

  

Na etapa classificatória, ambas as equipes tiveram um retrospecto bastante equilibrado. Do
lado carioca, o time se classificou para a segunda fase em terceiro lugar, com 11 pontos, e as
catarinenses na segunda posição, com 15. De acordo com o técnico do Vasco (RJ), Ruy
Sanches, o primeiro objetivo, o da classificação para a semifinal, foi alcançado, mas agora
começa outro campeonato.

  

"Nosso adversário é logo essa ‘pedreira’, que é o Concórdia. Felizmente contaremos com o
reforço de duas atletas importantes para o nosso sistema defensivo e que estavam
machucadas, a Nadyne e a Samara. Vamos buscar uma chance de disputar a final", assegurou
Ruy.

  

O treinador da equipe carioca foi só elogios aos adversários, atuais vice-campeões da
competição. "O Schneider é um técnico top de linha. Com certeza, está estudando nossa
equipe, assim como nós estamos analisando a dele. Será um grande jogo, muito estudado.
Sabemos do potencial delas, mas também temos um bom time. Vamos tentar corrigir algumas
falhas que tivemos para que elas não aconteçam novamente", encerrou Ruy.

  

O comandante da equipe catarinense também divide a mesma opinião do treinador carioca.
Para ele, serão dois duelos bastante fortes. "Tivemos muitas dificuldades contra elas na
primeira fase. O time do Vasco é muito forte fisicamente, mas nós temos algumas atletas que
se destacam em arremessos de longa e média distância que conseguem bom aproveitamento
contra esse tipo de defesa. Será um jogo de uma equipe com boa eficiência no ataque contra
um grupo de forte defesa. Acredito que será um confronto muito próximo", elogiou Alexandre
Schneider.
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A partida de volta será no sábado (14), às 18h, no Complexo Esportivo Universitário, em
Concórdia (SC). A disputa do bronze e a grande final estão marcadas para o dia 21 de
novembro.

  

Outros semifinalistas - Logo depois do jogo entre Vasco (RJ) e Concórdia (SC), será a vez do
São José (SP) enfrentar a São Bernardo (SP), nesta quinta-feira (5), às 20h, no Ginásio de
Esportes do Altos de Santana, em São José dos Campos (SP). A segunda partida será no
domingo (8), às 14h, no Ginásio de Handebol Vitório Zanon, o Baetão, em São Bernardo do
Campo (SP).
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