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A seleção brasileira masculina de vôlei começou bem a disputa Fase Final da Liga Mundial.
Nesta quarta-feira (13.07), a equipe do Brasil, maior vencedora da competição com nove
títulos,       encarou a Itália no primeiro jogo da reta decisiva e venceu por 3 sets a 0 (25/18,
25/20 e 25/19), em 1h24 de partida realizada na Tauron Arena, em Cracóvia, na Polônia.

  

A equipe dirigida pelo técnico Bernardinho terá folga na tabela nesta quinta (14.07) e voltará a
jogar na sexta (15.07), desta vez contra os Estados Unidos. A partida será as 15h3 (Horário de
Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV.

  

Nesta quarta, o ponteiro Lucarelli foi um dos destaques da partida. O atacante saiu de quadra
como maior pontuador da partida, com 14 acertos (nove de ataque, um de bloqueio e quatro de
saque). Outro ponteiro, Mauricio Borges, também contribuiu bem para o resultado positivo, com
11 pontos.

  

“Nos preparamos desde a primeira semana em que estivemos juntos, em Saquarema, para
chegar neste momento. Hoje foi um jogo, acho até que a Itália não jogou tão bem, mas nós
conseguimos imprimir o nosso ritmo e depois tudo andou a nosso favor”, disse Borges.

  

Outro Mauricio, este o Souza, central, também teve atuação de destaque na primeira partida do
Brasil nesta Fase Final da Liga Mundial.

  

O jogador foi responsável por 10 pontos, sendo cinco de bloqueio. “O crescimento da equipe
está indo de acordo com o que está sendo trabalhado e o resultado foi dentro do esperado pela
qualidade com que jogamos. A vitória por 3 a 0, sem perder nenhum ponto, é muito importante
e todo o grupo esta de parabéns”, destacou Mauricio Souza.

  

Além de Brasil, Italia e Estados Unidos, que estão no mesmo grupo, ainda estão na disputa
pelo titulo as seleções da França, Sérvia e a Polônia, que joga em casa. Nesta primeira etapa
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da Fase Final, os dois melhores de cada chave seguem para as semifinais e os dois
vencedores se enfrentarão na grande decisão, no dia 17. O Brasil é o maior vencedor da Liga
Mundial, com nove títulos. A Itália tem um a menos.

  

Atualmente, Bernardinho conta com 15 jogadores: os levantadores Bruninho e William; os
opostos Wallace e Evandro; os centrais Maurício Souza, Lucão, Éder e Isac; os ponteiros
Murilo, Lipe, Maurício Borges, Lucarelli e Douglas, e os líberos Serginho e Tiago Brendle. A
cada semana da Liga Mundial são inscritos 14.

  

O JOGO

  

A Itália abriu 2/0 logo no começo do jogo. Ainda melhor em quadra, o adversário abriu 4/1. O
Brasil reagiu e, com Wallace, chegou apo empate em 4/4. A equipe brasileira passou a frente
em 8/7 no bloqueio de Lucarelli. O time de Bernardinho abriu três em 12/09 e os italianos
pediram tempo. No bloqueio de Borges, 15/12, e no ataque de Wallace, 16/12. Com Mauricio
Borges, a seleção brasileira fez 18/13. No erro do adversário, o placar foi favorável ao Brasil
em 20/14. A Itália passou a pontuar (22/18) e o Brasil pediu tempo. Na volta, no ace de
Lucarelli, 23/18. No final, o time brasileiro fechou em 25/18.

  

O Brasil abriu 2/0 logo no começo do segundo set. A Itália deixou tudo igual em 2/2. A parcial
seguiu equilibrada, com as equipes empatadas em 6/6. No ace de Bruno, a seleção brasileira
fez 8/6. Ainda pontuando bem, o time verde e amarelo chegou a 10/6. A vantagem do Brasil
aumentou em 13/8. No bloqueio de Mauricio Souza, 14/8. No segundo tempo técnico, 16/9. O
time italiano buscou e diminuiu a diferença para 17/14. Bernardinho pediu tempo. Os italianos
ainda aproximaram em 18/16. Com Mauricio Borges, o Brasil marcou 23/19 e, no bloqueio de
Wallace, 24/19. No final, 25/20.

  

Lucarelli abriu o terceiro set com ponto de saque. Com Lucão, o time brasileiro fez 3/3 e, no
ace de Wallace, 4/3. No bom saque de Borges, a equipe de Bernardinho abriu 7/4. Na
sequencia, o Brasil fez 9/6. Os italianos chegaram ao empate 10/10. Lucão colocou a seleção
brasileira em vantagem (13/12). Depois de boa recuperação de Mauricio Borges no peixinho, o
Brasil pontuou e fez 16/14. No erro do adversário, o time de Bernardinho chegou a 20/15.
Mauricio Souza marcou e fez 22/17. No final, com Borges, vitória por 25/19.
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EQUIPES

  

BRASIL
Bruno, Wallace, Mauricio Souza, Lucão, Lucarelli e Mauricio Borges. Libero Serginho 
Técnico: Bernardinho

  

ITALIA
Gianelli, Vettori, Birarelli, Buti, Juantorena e Zaytsev. Libero Massimpo 
Entraram: Antonov, Lanza
Técnico: Gianlorenzo Blengini

  

Jogos do Brasil na Liga Mundial

  

Rio de Janeiro (Brasil)

  

16.06 (quinta-feira) – Brasil 3 x 0 Irã (25/19, 25/16 e 28/26)
17.06 (sexta-feira) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/21, 25/13 e 26/24)
18.06 (sábado) – Brasil 3 x 1 Estados Unidos (25/19, 25/15, 22/25 e 25/22)

  

Belgrado (Sérvia)

  

23.06 (quinta-feira) – Brasil 1 x 3 Sérvia (25/19, 15/25, 21/25 e 22/25)
24.06 (sexta-feira) – Brasil 3 x 1 Irã (25/18, 24/26, 25/16 e 25/17)
25.06 (sábado) – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/14, 25/21 e 25/12)

  

Nancy (França)

  

01.07 (sexta-feira) – Brasil 3 x 0 Polônia (30/28, 25/21 e 25/16)
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02.07 (sábado) – Brasil 3 x 2 Bélgica (20/25, 25/23, 22/25, 25/23 e 15/11) 
03.07 (domingo) – Brasil 3 x 1 França (25/21, 26/24, 22/25 e 25/21)

  

FASE FINAL

  

Cracóvia (Polônia)

  

13.07 (quarta-feira) – Brasil 3 x 0 Itália (25/18, 25/20 e 25/19)
15.07 (sexta-feira) 15h30 – Brasil x Estados Unidos
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