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O Flamengo voltou ao NBB 7 em grande estilo. Depois de ficar 23 dias sem atuar pela
competição nacional, o time rubro-negro foi até a cidade de Fortaleza e manteve o tabu de
nunca ter perdido       para o Basquete Cearense. Os atuais bicampeões levaram a melhor no
duelo realizado na noite desta quinta-feira (19/03), no Ginásio Paulo Sarasate, por 89 a 63, e
venceram os nordestinos pela sexta vez na história do maior campeonato de basquete do país.

  

Por conta da fase final da LDB, do Jogo das Estrelas e também do Final Four da Liga das
Américas 2015, disputado no último final de semana, a equipe carioca ficou um longo período
longe das quadras do NBB. Agora, os comandados de José Neto chegaram aos 42 pontos
ganhos e seguem dependendo apenas das próprias forças para fecharem a fase de
classificação no G-4, o que levaria a equipe diretamente para a fase de quartas de final.

Para sair vencedor em solo cearense, o Flamengo contou com um grande rendimento durante
os quatro períodos - no primeiro, segundo e quarto marcou 21 pontos em cada, e no terceiro
anotou 26 tentos. Os destaques individuais ficaram por conta dos alas Marquinhos e Benite,
que marcaram 18 e 17 pontos, respectivamente. Olivinha, com 12 pontos e 11 rebotes, e o
jovem Felício, com sete pontos e 12 rebotes, também se destacaram.

  

Em outra partida da noite desta quinta-feira, o São José contou com grande desempenho dos
norte-americanos Baxter e Laws e voltou a vencer na competição nacional após cinco jogos.
No embalo dos "gringos", o time dirigido pelo técnico Luiz Zanon bateu a Liga Sorocabana, em
casa, no Ginásio Lineu de Moura, pelo placar de 91 a 72.

  

Destaques do triunfo joseense, os atletas estrangeiros somaram juntos 54 pontos, quantidade
que representou 59,3% dos pontos marcados pela equipe na partida. Baxter foi o cestinha do
jogo, com 31 pontos, e estabeleceu seu novo recorde pessoal no NBB, enquanto que seu
compatriota Laws não errou uma arremesso sequer e deixou a quadra do Ginásio Lineu de
Moura com uma atuação perfeita e 23 pontos na conta.

  

Em ótimo momento, Mogi vence e segue em 3º
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O Mogi das Cruzes deu sequência a seu ótimo momento nesta quinta-feira. Em casa, no
Ginásio Hugo Ramos, a equipe comandada pelo técnico espanhol Paco García superou o
Paulistano, pelo placar de 88 a 77, e chegou ao 12º triunfo nos últimos 13 jogos disputados no
NBB 7.

  

Depois de assumir o posto de maior cestinha da história do NBB na última rodada, Shamell
voltou a ter boa atuação e foi o grande destaque da vitória mogiana, com 28 pontos. O
norte-americano também é o maior pontuador da temporada, com média de 21,5 pontos por
jogo.

  

Dono de uma das melhores sequências vitoriosas da temporada, Mogi chegou aos 45 pontos
ganhos e se manteve no terceiro lugar na tabela de classificação. O time do Alto do Tietê ainda
fará mais quatro jogos na fase de classificação e depende apenas de si para seguir na terceira
posição.

  

Quem também venceu na noite desta quinta-feira foi o Brasília. Em duelo equilibrado e
decidido apenas no fim, o time candango contou com um duplo-duplo de Cipolini (19 pontos e
13 rebotes, e superou o Macaé Basquete, pelo placar de 80 a 77, ao lado de sua torcida, no
Ginásio da Asceb, na capital federal.

  

Agora, depois do importante triunfo, os candangos chegaram a 39 pontos ganhos e subiram
para a nona colocação. Por sua vez, o esquadrão do interior do Estado do Rio de Janeiro
possui 35 pontos ganhos e, mesmo com o revés, segue com grandes chances de figurar nos
playoffs do NBB pela primeira vez na história.

  

28ª rodada segue nesta sexta-feira

  

Mais quatro partidas nesta sexta-feira darão sequência à 28ª rodada do NBB 7. O destaque
fica por conta do retorno do Bauru à competição nacional depois do inédito título da Liga das
Américas 2015, conquistado de maneira invicta, no último final de semana, no Rio de Janeiro.

  

Líder isolado do NBB 7, o time bauruense irá até a cidade de São Paulo para enfrentar o
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Palmeiras, no Ginásio Palestra Itália, às 20 horas (de Brasília). Também na capital paulista, às
19 horas (de Brasília), Pinheiros e Franca Basquete farão um duelo crucial na briga por
posições na reta final da fase de classificação.

  

Quem também entrará em quadra nesta sexta-feira é o vice-líder Limeira, que receberá o
Uberlândia, no Ginásio Vô Lucato. No outro duelo da noite, mais um confronto entre paulistas e
mineiros, o Rio Claro Basquete receberá o Minas Tênis Clube.

  

Confira todos os jogos da 28ª rodada do NBB 7:

  

- 19/03 (quinta-feira)
Basquete Cearense 63 x 89 Flamengo
São José/Unimed 91 x 72 Liga Sorocabana
Mogi das Cruzes 88 x 77 Paulistano
Brasília 80 x 77 Macaé Basquete

  

- 20/03 (sexta-feira)
19h - Pinheiros x Franca Basquete
20h - Palmeiras x Bauru
20h - Limeira x Uberlândia
20h - Rio Claro Basquete x Minas Tênis Clube
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