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A selecção nacional portuguesa de Sub-20 Femininos está a um passo de subir à Divisão A. A
vitória deste sábado, frente à Lituânia (62-42), mantém a esperança de atingirmos o pódio (3º
lugar) e por consequência de garantir a subida à elite europeia.

As comandadas de Eugénio Rodrigues, galvanizadas com o êxito muito sofrido ante a
Alemanha, na véspera, mantiveram os níveis de confiança em alta e deste modo irão dirimir
amanhã, com a Bósnia e Herzegovina (a partir das 09H30 portuguesas), a medalha de bronze.

Será mais uma final que se apresenta para o seleccionado luso, mas acreditamos no valor e na
capacidade do grupo de trabalho para escrever mais uma página histórica do basquetebol
feminino português.

Na partida com a Lituânia a superioridade das nossas cores só começou a ganhar forma na
etapa complementar, já que até ao intervalo (25-23 a favor das lituanas) as coisas estiveram
muito equilibradas, com ligeiro ascendente da Lituânia no 1º quarto (15-12) e reacção de
Portugal no 2º período (10-11).

O 3º quarto (9-24) marcou a viragem decisiva na liderança do marcador, com as nossas
representantes a ganharem uma vantagem confortável (13 pontos), ao cabo de 30 minutos
jogados (34-47). No 4º período (8-15), Portugal geriu bem o pecúlio amealhado, ampliando-o
para a vintena no final do encontro.

Resultado: Lituânia 42-62 Portugal

Destaque na selecção de Portugal para a actuação da poste Chelsea Guimarães, MVP do jogo
(23,0 de valorização) ao fazer um duplo-duplo (10 pontos, 11 ressaltos sendo 6 ofensivos, duas
assistências, 1 roubo, 1 desarme de lançamento e uma falta provocada com 2/2 nos lances
livres). Foi muito bem acompanhada por Laura Ferreira (16 pontos, 4 ressaltos sendo 1
ofensivo, duas assistências, 2 roubos e 7 faltas provocadas com 5/6 nos lances livres), Maria
Kostourkova (6 pontos, 9 ressaltos sendo 1 ofensivo, duas assistências, 1 roubo e 3 faltas
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provocadas com 2/4 nos lances livres), Josephine Filipe (13 pontos, 5 ressaltos sendo 2
ofensivos e 1 roubo) e Joana Soeiro (8 pontos, 6 ressaltos sendo 2 ofensivos, duas
assistências, 2 roubos e 3 faltas provocadas com 4/5 nos lances livres).

Na equipa da Lituânia a mais valiosa foi a poste (1,95m) Justina Matuzonyte (12 pontos, 8
ressaltos sendo 2 ofensivos, 1 roubo e 2 desarmes de lançamento), seguida de Laura Zelnyte
(2 pontos, 7 ressaltos defensivos, 3 assistências, 1 roubo, 3 desarmes de lançamento e uma
falta provocada) e Roberta Mizgeryte (5 pontos, 8 ressaltos sendo 5 ofensivos, uma
assistência, 1 roubo e duas faltas provocadas com 1/2 nos lances livres).

O triunfo de Portugal baseou-se fundamentalmente no facto de ter ganho as tabelas (38-54
ressaltos) tanto na tabela defensiva (30-36) como na ofensiva (8-18), na maior eficácia dos
lançamentos de campo (31%-32%), particularmente nos tiros de 3 pontos (11%-21%), no
menor número de erros cometidos (15-12 turnovers), por ter roubado mais bolas (8-10) e por
ter provocado mais faltas (9-19), com melhor aproveitamento na linha de lance livre (40%-74%)
ao falhar 5 em 19 tentativas contra apenas 3 em 5 tentados. Por seu turno a Lituânia foi mais
eficaz nos tiros de 2 pontos (40%-36%), foi mais colectiva (12-11 assistências) e ainda fez mais
desarmes de lançamento (7-2).

Ficha de jogo

Universiada Hall, em Sófia (Bulgária)

Lituânia (42) – Austeja Sirsinaityte, Greta Tamasauskaite (6), Ieva Kazlauskaite (4), Roberta
Mizgeryte (5) e Justina Matuzonyte (12); Justina Kraujunaite (7), Gintare Jasiunskaite (6), Laura
Zelnyte (2), Simona Dobrovolskyte e Elzbieta Ceponyte

Portugal (62) – Inês Viana (3), Joana Cortinhas (2), Laura Ferreira (16), Nádia Fernandes (1) e
Maria Kostourkova (6); Chelsea Guimarães (10), Joana Soeiro (8), Joana Canastra (3) e
Josephine Filipe (13)

Por períodos: 15-12, 10-11, 9-24, 8-15
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Árbitros: Nebojsa Kovacevic (GER), Charalampos Karakatsounis (GRE) e Alija Ferevski (MKD)

Outros resultados da 8ª jornada:

Hungria 79-56 Grã-Bretanha; Bósnia e Herzegovina 50-68 Alemanha

Classificação actual:

1º Alemanha 7V-1D; 2º Hungria 7V-1D; 3º Portugal 6V-2D; 4º Bósnia e Herzegovina 5V-3D; 5º
Lituânia 4V-4D; 6º Bulgária 4V-4D; 7º Grã-Bretanha 3V-5D; 8º Israel 3V-5D; 9º Noruega 1V-7D;
10º Roménia 0V-8D
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