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Uma das capitais mais apaixonadas pelo vôlei, Belo Horizonte (MG) deu sorte à seleção
brasileira masculina de vôlei. Sob o comando do assistente técnico Rubinho, a equipe verde e
amarela       venceu as duas partidas contra a Sérvia, pela primeira etapa da Liga Mundial.
Neste domingo (31.05), o Brasil levou a melhor por 3 sets a 1 (25/18, 25/20, 19/25 e 25/22), em
2h, no Mineirinho. Na primeira partida, os brasileiros venceram por 3 sets a 2.

  

A próxima parada da seleção será São Bernardo do Campo (SP), onde as partidas serão
contra a Austrália, nos dias 5 e 7 de junho.

  

Titular na partida de hoje, o levantador William Arjona fez, com a seleção brasileira, a
dobradinha com o oposto Wallace, que acontece no Sada Cruzeiro (MG), campeão da
Superliga. O entrosamento funcionou mais uma vez e ajudou a equipe verde e amarela a sair
com a segunda vitória na competição.

  

“No começo da temporada na seleção, o entrosamento ainda não é o melhor, então temos que
aproveitar o que temos. Wallace e eu jogamos juntos há muito tempo, explorei bastante ele
para aproveitar isso. O mesmo aconteceu com o Isac. O mais importante é que somos um time
experiente, sabemos jogar, e, hoje, taticamente jogamos muito bem, em especial nos dois
primeiros sets. Fiquei feliz com minha atuação, dentro do possível sempre acho que dá para
melhorar, mas fico feliz”, comentou William.

  

Estreante em uma edição de Liga Mundial, o central Riad brilhou. Responsável por 16 pontos
do Brasil – sendo o segundo maior pontuador da equipe, atrás apenas de Wallace, que teve 19
acertos – o central marcou nove de ataque, quatro de bloqueio e três de saque.

  

“Me preparei desde ontem à noite, quando soube que ia começar jogando. Esse é um
ambiente que eu não conheço, onde não estou acostumado a estar, onde há um outro nível de
jogo. Pedi ao Serginho, que jogou comigo no clube esse ano, que me ajudasse dentro de
quadra. Aos poucos fui pegando um pouco de tranquilidade de cada um, já que essa camisa
pesa muito. Durante o jogo, fiquei mais leve e consegui jogar menos tenso e ajudar a equipe a
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ter a segunda vitória”, disse Riad.

  

O técnico Rubinho analisou não apenas o jogo deste domingo, como a participação do Brasil
nesta primeira etapa da Liga Mundial.

  

“O sexteto que começou hoje é diferente do primeiro jogo e a ideia é conseguir fazer essa
rotação para buscar um desenvolvimento a cada partida e, assim, a cada jogo dar um passo a
frente. Sabemos que ainda temos pontos importantes para corrigir. O saldo foi positivo, mas
precisamos melhorar no bloqueio. Em compensação, evoluímos em relação ao saque. O mais
interessante foi ter colocado quase todos os jogadores para jogar. Isso é muito importante para
o nosso desenvolvimento nesta temporada e já pensando no ano que vem também", explicou
Rubinho.

  

O JOGO

  

Em boa sequência de saques de Lucarelli, o Brasil disparou na frente e esteve à frente no
primeiro tempo técnico em 8/4. Depois, a Sérvia aproximou no placar (8/11), quando Wallace
atacou pela saída de rede em uma diagonal curta. Após boa cobertura na defesa do oposto e
bom saque de Isac, a seleção brasileira chegou a 14/10. A vantagem foi de cinco pontos no o
segundo tempo técnico: 16/11. Murilo atacou pelo meio-fundo e o Brasil fez 17x12. No rali mais
demorado depois de saque de Riad, o placar foi para 19/14. Em uma pancada de Isac, 22/16.
Lucarelli encerrou o set em 25/18.

  

A Sérvia começou melhor o segundo set e abriu 3/0. O adversário se manteve no comando do
placar em 5/4. O Brasil virou e com bom saque de Wallace, fez 7/5. A seleção do Brasil se
manteve com bom ritmo e chegou a cinco de vantagem em 15/10. Com Riad pontuando bem, a
equipe da casa chegou a 17/12. Com Lucarelli pelo fundo meio, o Brasil marcou o décimo nono
ponto, enquanto a Sérvia tinha 14. No erro do adversário, os brasileiros chegaram a 23/17. E
na combinação de Rapahel com Riad, o Brasil fechou em 25/20.

  

O terceiro set começou com equilíbrio, com as equipes trocando pontos e empatadas em 3/3.
Os sérvios, então, passaram a dominar a parcial e fizeram 8/4 no primeiro tempo técnico. Na
volta, o adversário marcou mais um ponto de bloqueio e fez 9/4. Em outro bom saque, a Sérvia
chegou a 13/7. Com seis pontos seguidos, o Brasil demonstrou poder de reação e fez
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aproximou no placar em 13/16. No ace de Riad, o placar foi para 15/17 a favor dos sérvios. A
vantagem adversária voltou a aumentar (21/17) e a Sérvia fechou em 25/19.

  

O Brasil voltou melhor para o quarto set e, no bloqueio de Riad, fez 7/4. No tempo técnico, a
equipe da casa tinha dois de vantagem (8/6). No ataque de Wallace, o time brasileiro fez 12/10.
Com mais um ponto de bloqueio do central Riad, 13/10. No erro do Brasil, o placar ficou igual
em 14/14. Após bom saque de Riad, o Brasil assumiu o comando do marcador: 16/15. A reta
final do set seguiu com equilíbrio, com um novo empate em 20 pontos. Na inversão, com
Raphael e Evandro em quadra, o Brasil abriu 22/20. No bloqueio de Riad, 23/20. No final, no
erro de saque do adversário, 25/22.

  

EQUIPES

  

BRASIL
William, Wallace, Riad, Isac, Murilo e Lucarelli. Líbero – Serginho
Entraram – Evandro, Raphael, Felipe, Lipe
Técnico: Rubinho

  

SÉRVIA
Kovacevic, Ivovic, Juvovic, Atanaseijevic, Podrascanin e Lisinac. Líbero – Rosic 
Entraram – Cupkovic, Starovic e Brdjovic
Técnico: Nikola Grbic
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