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MAIS DESPORTO 

 

Leões realizaram, ontem à tarde, o treino de adaptação ao pavilhão Horia Demian, mostrando-se confiantes na conquista do troféu no Jogo desta tarde
SPORTING 

TS MINISTERUL TINERETULUI SPORTULUI 5  1: SABIA QUE? 

iãf 

1, ""11: • e 

Leão quer 

Jogadores do Sporting preparados para jogo de grande intensidade 

Vantagem de nove golos na bagagem não tranquiliza leões perante surpresas passadas na 

Roménia o Canela quer vencer esta tarde (15 h) e garantir 10,0  sucesso na edição desta época 

maos seguras 
na Challenge 

JOGO RESULTADO DATA LOCAL FASE 
sMting-Rornagna Dulia)  
Romagna (tálla)-Sporting 
Pellster (Macerlónla)-SportIng 
Sporting-Pelister (Macedónla) 
Doukas (Gréda)-Sporting 
Sporting-Doukas (Greda) 
Hurry Up (Holanda)-Sporting  
Sporting-Hurry Up (Holanda)  
Sporting-Pot. Turda (Roménia) 

32-25 
24-37  

18-32  
34-26 
23-as 
,'.:7-25 
27-32 
37-14 
37-28 

mijou 

202120/6  
Casal Vistoso 
Casal Vistoso 

Almada 
Almada 
Abada 
Almada 

Emmen (HOL) 
Almada 
Almada 

3.' Ronda, 1.' mão 
3. Ronda, 2.' mão  
1/8 Finakr mão 
1/8 Final, 2.' mão 
1/4 Fina1,1.* mão 
1/4 Final, 2.' mão 
1/2 Flnal.1.' mão  
1/2 Final, 2.' mão 

Fina1,1.' mão 

18.022017 
19.022017 
25.03.2017 
26.032017 
22.04.2017  
29.04.2017 
2L05.2017 

PERCURSO DO SPORTING NA TAÇA CHALLENGE 

Levar a Taça 
Challenge para 

Lisboa, pelo 
trabalho feito ao 

longo da época, e a 
ambição da equipa 

verde e branca 

ao Sporting no histórico das pro-
vas europeias: pesadelo pelo Cons-
tanta e Dinamo Bucareste na Taça 
das Taças em 2005/06 e 2006/07, 
mas dois dos momentos mais fe-
lizes dos leões aconteceram pe-
rante Steaua (2001/02) e Bacau 
(2009/10): no primeiro caso, dois 
jogos em Lisboa com vitória e em-
pate lusos valeu entrada na Liga 
dos Campeões, no segundo, na Ro-
ménia, a derrota 28-23 ajudou à 

passagem às 1/2 finais da 
Challenge que ganharam. 

E diga se que as viagens à 
Roménia não têm sido fáceis 
para os emblemas lusos: em 

20 jogos no país, só 5 vi-
tórias portuguesas, 

uma pelo Sporting 
em 2011/12 ante o 
Suceava que tinha 
no plantei dois 
atuais jogadores 
do Turcia, Cintec 

‘41.4114 e Amihaesi. Nos 
' • confrontos entre em- 

blemas dos dois países há supe 
rioridade lusa com 23 vitórias con-
tra 20 e ainda 1 empate. Em 
eliminatórias, 12.10 para os lusos! 

Carlos Ruesga, central espa - 
nhoi finalizou: «Estamos ansiosos 

ANDEBOL 

ror 
HUGO COSTA 

T
RANQt 11.t. >, alerta e prepa-
rad() para tudo! Assim está 
a equipa do Sporting que 
ls )je (15 horas em Portugal 
continental) pode conquis-

tar a 2." Taça Challenge cio seu his-
torial, entrando em campo diante 
( I() Potaissa Turda com vantagem de 
9 golos trazida de Almada (37-28). 
Palco do jogo, a Roménia já mos-
trou, no passado, que as surpresas são 
frequentes no andebol cio pais e o 
Sport ing sabe disso, dai o treinador 
litigo Canela não ter dúvidas: «is 
pera mos dificuldades perante unia 
equipa que vai começar desde logo 
a tentar reduzir a vantagem que le -
vamos. Vamos entrar tranquilos no 
jogo, pois sabemos O que vão fazer. 
Estamos preparados para isso e que - 
rem( »; ganhar, de forma a terminar 
mos a prova só com vitórias». Algo 
que só o SK A M insk obteve em 
2012 /13 nesta prova com 10 suces-
sos e o Savehof no ano seguinte. 

A aventura europeia do leão co - 
meçou em novembro pela mão de  

Zupo Equisoain contra o Romag 
na, teve continuidade em feverei - 
ro com o interino Luís Cruz e cabe 
agora a Canela rematar da melhor 
forma, ele que já orientou as séries 
com Doukas e l lurry-Up. Os ro-
menos têm dado sabor agridoce 

O »... o Sporting leva 10 vitórias 
seguidas nas provas europeias, melhor 
série de sempre de uma equipa 
portuguesa. Além das 9 obtidas esta 
época, os leões venceram o Holstebro 
em Odivelas na 2.' mão da 2. ronda da 
Taça EHF a época passada, mas foram 
eliminados. O anterior máximo era de 7, 
alcançado por ABC e FC Porto. 

O »... o lateral-direito Janko Bozovíc 
jogava pelos eslovenos do Slovan 
quando o Sporting os eliminou nas 1/2 
finais de 2010.0 austríaco marcou 5 
golos na 2.' mão, na Eslovénia, na vitória 
por 33-30, mas não jogou em Lisboa, 
quando os leões venceram por 28-23. 

O »... a dupla de árbitros da Eslovénia 
que vai dWigir o jogo em Cluj-Napoca 
esteve nos Jogos Olímpicos no Verão. 
Bojan Lah e David Sok ajuizaram quatro 
partidas no Brasil, estiveram no Super 
Globe, no Catar, e têm ainda sete jogos 
da Liga dos Campeões no currículo, 
além do Mundial, em janeiro, onde 
arbitraram o jogo de abertura. 

O ».., o preço de cada bilhete geral para 
o jogo de hoje na Horea Demian, em 
Cluj-Napoca, custa 3,30 euros. 

O »...  a arena de hoje temo nome de 
antigo jogador de basquetebol romeno. 
natural de Cluj-Napoca, internacional 
por 165 vezes e que obteve o S' lugar 
no Europeu de 1957? Ali realizaram-se 
ainda os MTV Romania Music Awards 
(2006) e os jogos da fase de grupos da 
Liga dos Campeões feminina (2012/13) 
de andebol pelo clube local. 

TAÇA CHALLENGE 

-->  Final -)  2."mão  9  Hoje 

Potaissa hirda-Sporting 15.00 h 
Pavilhão Horea Demian. em  Cluj-Napoca. Roménia  

A COMITIVA DO SPORTING •  1 

->  rogadores  
Matej  Asanin (GR) 
AlJosa Cudic (GR) - 
Ivan NikcevIc (PE) 
Bruno Gaspar (PE) 

 Francisco Tavares ON)   
 Frankis Carol 

João Paulo Pinto (LE)  
Edmilson (LE)  _______. ... _ .... ......... _ 
Bosko ic (LE)  

Carlos  Ruesga (CT) 
Carlos Carneiro (CT)  
Janko 8ozovk (LO)  

 Cláudio Pedroso (LD) 
Igor Zabic (PV)  

Michai Kopco (PV) 
--) Dirigentes e Técnicos 

Bruno de Carvalho (Presidente Sporting) 
Hugo  Malcato (Secretário Téailco) 

Hugo Canela (Treinador)  
Luís Cruz ( to)  

Pedro Silva (Fisioterapeuta) 
André  Teixeira (Reinador GR) 

• 
..... ................... _ 

Carlos  Camões (Técnico Equipamentos) 

que comece o jogo. A equipa está 
bem e focada nesta oportunidade 
em conquistar mais urna Taça. Po-
demos passar por momentos com 
plicados, por isso temos de estar 
juntos e unidos. Temos qualidade 
para vencer o Potaissa Turda e va -
mos dar tudo até ao fim.» 

0111 

Pedro Portela (PD 
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QUE 

ANDEBOL 
Finai 

Hoje 
Potabsa nada-Sporting TVI24/Sporting TV 
1Sh00. Roménia 
Bojan Lah/Davkl Sok (ESL) 

• *NATO NACIONAL  F118110111111 
Grupo B ~jornada 
Sp.Horta-Avanca 
21h00, Pav. Desp. Horta 
Vánia Sá/Marta Sá 

Boa Hora-ISAtAl 
18h00. Pav. Fernando Tavares 
Daniel Martins/Roberto Martins 

Behnenses-Fate 
19h00, Pav. Acác lo Rosa 
Mário Coutinho/ Ramiro Silva 

BASQUETEBOL 
1/2 finais 

Hoje 

Oliveirense-Benfka 
21h00, Pay. DT. Salvador Machado 
C. Santos/S. Silva/P. Rodrigues 

Se ~caseado 
Amanhã 
Oliveirense-BentIca 
18h45, Pav. Dr. Salvador Machado 
E Rocha/N. Monteiro/H. Antunes 

ROQUE' EM PATINS 
• ' >NA(  23.1omada 

Hoje 

Sporting-tiC Turquel SportingTV 
15h00, Pav. SC I. ivramento 
0. Panza/1. Pinto/J. Sequeira 
Benfica-Sanjoanente BTV 
17h00, Pay Fidelidade 
I. Vieira/P. Carvalho/H. Fresco 

011velrense-FC Porto TVI24 
17h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
R. Leáo/L. Peixoto/M. Lopes 

Riba d'Ave-Candettria 
18h30, Pav. Riba d'Ave 
M. Guilherme/J. Duarte/R. Nave 
Valongo-Paço de Arcos 
18h30, Pav. Mun. Valongo 
1. Teixeira/P. Rainha/P. Figueiredo 

Juv. Vlana-Sp. Tomar 
21h30, Pav. Monserrate 
P. Santos/ M. Fernandes/M. Leite 

Barcelos-Valença 
21h30, Pav. Mun. Barcelos 
1. Pinto/S. Coelho/C. Tadela 

RÂGUEBI 
TAÇA DE  PORTUGAL Final 
Hoje 
Agronomie-Cascals 
17h00, Complexo Mun. Atl. Setúbal 

VOLEIBOL 
1. ASE QUAL IF. IVItriVo(At 
Hoje 4-1090 
Portugal-Ge6rgla 
14h00, Eslovénla 
0. Zakharova (Rus)/0. Guillet(Fra) 
Amanhã 5.1090 
Letónia-Portgal 
19h00. Eslovénla 
S. isallovIC(Aus)/0. Zakharova (Bus/ 
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A equipa do Sporting 
treinou ontem em Tarda, 

na Roménia 

Leões partiram para a Roménia com nove golos 
de vantagem. Podem reconquistar Taça Challenge 

O Sporting está na Romé-
nia para disputar (hoje, 
ishoo) como Potaissa 
Turda a segunda mão da 
final da Taça Challenge. 
Parte coma possibilidade 
de reconquistar um troféu 
que foi seu em zoog/to 

AUGUSTOIPEIRRO 

••• A sessenta minutos de 
poder repetir na Taça Challen-
ge o êxito de 2009/10, a equipa 
de andebol do Sporting, acom-
panhada pelo presidente Bru-
no de Carvalho, sabe que ser 
bemsucedidonacidade deTur-
da, naTransilvânia, não depen-
de só de si. É preciso, também, 
não abanar perante as habi-
tuais arbitragens que, em ter-
ras do Conde Drácula, podem 
transformar os jogos a Leste 
em verdadeiras histórias de 
terror. Basta recordar o que se 
passou na meia-final desta 
competição, e m que o Potaissa 
Turda, depois de ter perdido 
por oito golos frente aos islan-
deses do Valur (30-22), inver-
teu a situação em casa com 
maisum golo (23-32). Incrível, 
mas não inédito. 

Em resumo, o passeio do 
Sporting nesta competição, 
com nove vitórias em nove jo-
gos (em seis deles marcou en-
tre 32 e 37 golos), deixando 
pelo caminho Romagna (Itá-
lia), Pelister Bitola (Macedó- 

nia), AC Doukas (Grécia) e 
Hurry-Up (Holanda), termi-
nou a semana passada, em Al-
mada, quando demonstrou, 
comum triunfo por 37-28, que 
não há comparação possível 
entre o seu valor e o desta equi- 

TAÇA CHALLENGE 

Bruno de Carvalho viajou 
coma equipa, esperando 
festejar troféu pela segunda 
vez e suceder ao ABC  

pa romena, que terminou a 
época regular no seu país em 
segundo - atrás do Dínamo de 
Bucareste-, masque já caiu na 
meia-final, do play-off, peran-
te outra equipa da capital. 

Em circunstâncias normais, 
o Sporting fará com que o tro-
féu da Challenge continue em 
Portugal, jáque no ano passado 
foi conquistado pelo ABC, que 
bateu na final, outra equipa 
portuguesa, o Benfica. 

O Sporting entra em jogo 
com uma motivação suple-
mentar, assente no facto deli-
deraro campeonatoportuguês 
e de estar a uma vitória - no 
jogo em que vai receber o eter-
no rival, na quarta-feira - de al-
cançar um título que lhe esca-
pa desde 2001. 

Carlos Ruesga: "Vamos dar tudo" 
"Estamos ansiosos que comece o jogo. A equipa está 
focada na oportunidade em conquistar mais uma taça. 
Podemos passar por momentos complicados, por isso 
temos de estar unidos. Temos qualidade para vencer e 
vamos dar tudo", garantiu o central Carlos Ruesga, um 
dos trunfos de Hugo Canela, que ontem orientou o 
último treino sem Pedro Solha e Marco Oneto (lesão) e 
com Frankis Carol e Cláudio Pedroso ainda em recupera-
ção. "Queremos levar a Taça Challenge para Lisboa. 
Merecemos pelo trabalho ao longo da época, pelos 
sportinguistas e pelo clube", concluiu Ruesga. 
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Hugo Canelas, treinador leonino, pede concentração máxima aos jogadores para evitar surpresas 

Sporting tem nove golos de vantagem na final da Taça Chalienge e enfrenta 

hoje um ambiente infernal, no jogo da segunda mão, no pavilhão do Potaissa Turda 

Leão procura erguer 
troféu na Roménia 
Arnaldo Mardns 
desporto@jn.pt  

O Sporting tem hoje a 
oportunidade de fazer histó-
ria e conquistar a segunda 
Taça Challenge da sua histó-
ria, depois de ter vencido a 
prova. em 2010. A vantagem 
adquirida na primeira mão 
(37-28) diante dos romenos 
do Potaissa Turda abre exce-
lentes perspetivas. mas a foi-
mação leonina não dá nada 
por garantido, até porque o 
adversário de hoje à tarde (15 
horas) é perito a dar a volta 
às eliminatórias. Na partida 
para a Roménia. o treinador 
Hugo Canela realçou esse as-
peto, pedindo concentração 
total aos jogadores: "Espera-
mos dificuldades perante 
uma equipa que vai começar 
logo desde o apito inicial a 
tentar reduzir a vantagem 
que conseguimos em Lisboa. 
Vamos entrar tranquilos no 
jogo, pois sabemos o que 
eles vão fazer. Estamos pre-
parados para isso e quere-
mos ganhar. de forma a ter-
minarmos a prova só com vi-
tórias". 

Os leões atravessam um 
bom momento de forma e 
esta final da Taça Challenge 
antecede o jogo com o Benfi-
ca (quarta-feira, 19.30 horas). 
que pode valer a conquista 
do campeonato nacional. "O  

nosso foco é o próximo jogo. 
Estamos a ficar muito perto 
das decisões e é chegada a 
altura do Sporting ganhar. A 
equipa tem lutado por isso". 
faz notar Hugo Canela, que 
deixa um alerta aos jogado-
res para o ambiente que vão 
encontrar na Roménia: "Em 
momento algum podemos 
perder a cabeça. Temos de 
pensar positivo e só a vitória 
nos interessa. Não vai ser fá-
cil porque os romenos já re- 

CAROL 
E PEDROSO 
EM DÚVIDA 

Numa altura decisiva da épo-
ca, o treinador Hugo Canela 
tem enfrentado várias contra-
riedades ao nível do plantei. 
O boletim clínico dos leões 
apresenta quatro jogadores le-
sionados: Marco Oneto, Pedro 
Solha, Frankis Carol e Cláudio 
Pedroso. Os dois primeiros são 
os casos mais graves, pois im-
plicaram Intervenções cirúrgi-
cas e estão fora da partida na 
Roménia. Carol (traumatismo 
no pé direito) e Pedroso (lesão 
muscular na coxa esquerda) 
foram convocados e seguiram 
viagem, mas, à partida, não 
devem ser utilizados. 

cuperaram em casa urna 
desvantagem de oito golos". 

O experiente Carlos Car-
neiro tem esperança em so-
mar um novo troféu a um ex-
tenso currículo: "Sabemos 
que vai ser uma partida mui-
to difícil, mas partimos para 
a Roménia com toda a con-
fiança. Temos todas as con-
dições para ganhar a taça. 
Ainda não tenho esta no meu 
palmarés e não quero des-
perdiçar a oportunidade". 

Apoio presidencial 
Na comitiva leonina está 
também o presidente Bruno 
de Carvalho, que tem procu-
rado estar junto das diferen-
tes modalidades do clube 
sempre que estão títulos em 
jogo. Foi assim, por exemplo. 
há dois anos, no hóquei em 
patins. quando os leões con-
quistaram a Taça CERS. Na 
primeira mão, o líder leoni-
no assistiu à partida disputa-
da em Almada. 

O central Bosko Bjelano-
vic é outro dos jogadores 
que demonstram confiança 
na conquista do troféu: "Te-
mos uma boa vantagem, 
mas não vamos defrontar 
uma equipa fraca. Têm bons 
jogadores, vamos procurar 
ganhar o logo. De certeza 
que não vamos gerir só a 
vantagem. Queremos voltar 
a vencer esta competição". • 
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Em Almada, na primeira mão da final, o Sporting impôs-se por 37-28

A margem de manobra é grande, 

mas todo o cuidado é pouco. Nove 

golos de vantagem é quanto o Spor-

ting leva na bagagem para a segunda 

mão da fi nal da Taça Challenge, em 

andebol. Na Roménia, à espera dos 

“leões” está a grande sensação da 

prova, o Potaissa Turda, que até já 

virou um resultado adverso de oito 

golos nas meias-fi nais da competi-

ção. Mas a qualidade e a experiên-

cia dos lisboetas será um obstáculo 

ainda maior para quem sonha com 

uma reviravolta semelhante.

“Vamos lá para ganhar. Quere-

mos acabar esta prova sem nenhu-

ma derrota”, garantia o treinador 

do Sporting, Hugo Canela, antes da 

partida para Cluj-Napoca, cidade 

que tem servido de casa empresta-

da a um clube que tem as fundações 

montadas a cerca de 30km de dis-

tância. Há 12 anos, o Potaissa teve 

de abandonar a pequena localidade 

de Turda porque disputava os jogos 

Sporting tenta segurar a 
segunda asa da Taça Challenge

da II divisão num pavilhão com piso 

de cimento. Era mais uma etapa do 

processo acelerado de crescimento 

de um emblema que hoje discute o 

título nacional, depois de ter chega-

do ao escalão principal em 2011.

Numa localidade com um ambien-

te efervescente, quando se trata de 

apoiar o Potaissa, o Sporting vai en-

contrar uma fi losofi a de aposta na 

formação: “Queremos que os mais 

jovens se afi rmem e que dêem con-

tinuidade a este trabalho no futuro. 

Estamos satisfeitos pelo facto de o 

pavilhão esgotar e por termos uma 

das atmosferas mais quentes da 

Roménia”, explica o presidente do 

clube, Flaviu Sasaeac, citado pelo 

site da Federação Europeia de An-

debol (EHF).

Até que ponto o contexto pode-

rá interferir com a performance em 

campo, só hoje (15h) fi caremos a sa-

ber. Mas a verdade é que o Potaissa 

chega à fi nal na qualidade de estre-

ante nestas andanças, perante um 

adversário que já conquistou o troféu 

em 2009-10 e que, no encontro da 

primeira mão, realizado no passado 

fi m-de-semana, em Almada, venceu 

de forma categórica, por 37-28.

Uma das fi guras dessa partida, 

para além do lateral Ivan Nikcevic, 

autor de dez golos, foi o guarda-re-

des Matej Asanin. O gigante croata 

(2,03m), que tem sido um dos des-

taques do campeonato português, 

terá a missão de travar os remates de 

especialistas como Cintec Georgica e 

Zacaciurin Roman. Talento não fal-

ta ao guarda-redes do Sporting, que 

partilhou também um ritual protago-

nizado pelo colega Igor Zabic: “Ele 

costuma esticar-me as calças antes 

dos jogos, para dar sorte”, confi den-

ciou à TV do clube, entre sorrisos.

Depois de uma fi nal 100% por-

tuguesa na época passada (o ABC 

conquistou o troféu graças a uma 

vitória sobre o Benfi ca no conjunto 

das duas mãos), o Sporting tentará 

elevar para três os triunfos de equi-

pas nacionais na terceira competi-

ção da hierarquia da EHF e tornar-se 

na segunda equipa com mais títulos 

na Challenge Cup, atrás apenas dos 

romenos do UCM Resita (três).

Em 2010, o Sporting derrotou 

na fi nal os polacos do MMTS Kwi-

dzyn por 27-25 e 27-26. Desta vez, 

a margem de erro que transporta 

para o encontro decisivo é substan-

cialmente mais confortável. E nem 

a transformação de um 22-30 num 

32-23 operada pelo Potaissa, frente 

aos islandeses do Valur, na ronda 

anterior, retira confi ança aos “le-

ões”. “Tenho 99% de certeza de que 

vamos ganhar outra vez”, aposta o 

lateral Bosko Bjelanovic. 

Andebol 
Nuno Sousa

Depois de um triunfo 
expressivo na primeira 
mão da final, os “leões” 
procuram conquistar a 
prova pela segunda vez

nsousa@publico.pt Página 5
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Depois de um triunfo expressivo na primeira mão da final, os "leões" procuram confirmar a
supremacia sobre o Potaissa Turda e conquistar a prova pela segunda vez.
 
A margem de manobra é grande mas todo o cuidado é pouco. Nove golos de vantagem é quanto o
Sporting leva na bagagem para a segunda mão da final da Taça Challenge, em andebol. Na Roménia,
à espera dos "leões" está a grande sensação da prova, o Potaissa Turda, que até já virou um resultado
adverso de oito golos nas meias-finais da competição. Mas a qualidade e a experiência dos lisboetas
será um obstáculo ainda maior para quem sonha com uma reviravolta semelhante.
 
"Vamos lá para ganhar. Queremos acabar esta prova sem nenhuma derrota", garantia o treinador do
Sporting, Hugo Canela, antes da partida para Cluj-Napoca, cidade que tem servido de casa
emprestada a um clube que tem as fundações montadas a cerca de 30km de distância. Há 12 anos, o
Potaissa teve de abandonar a pequena localidade de Turda porque disputava os jogos da II divisão
num pavilhão com piso de cimento. Era mais uma etapa do processo acelerado de crescimento de um
emblema que hoje discute o título nacional, depois de ter chegado ao escalão principal em 2011.
 
Numa localidade com um ambiente efervescente, quando se trata de apoiar o Potaissa, o Sporting vai
encontrar uma filosofia de aposta na formação: "Queremos que os mais jovens se afirmem e que
dêem continuidade a este trabalho no futuro. Estamos satisfeitos pelo facto de o pavilhão esgotar e
por termos uma das atmosferas mais quentes da Roménia", explica o presidente do clube, Flaviu
Sasaeac, citado pelo site da EHF.
 
Até que ponto o contexto poderá interferir com a performance em campo, só hoje (15 horas)
ficaremos a saber. Mas a verdade é que o Potaissa chega à final na qualidade de estreante nestas
andanças, perante um adversário que já conquistou o troféu em 2009-10 e que, no encontro da
primeira mão, realizado no passado fim-de-semana, em Almada, venceu de forma categórica, por 37-
28.
 
Uma das figuras do encontro, para além do lateral Ivan Nikcevic, autor de 10 golos, foi o guarda-redes
Matej Asanin. O gigante croata (2,03m), que tem sido um dos destaques do campeonato português,
terá a missão de travar os remates de especialistas como Cintec Georgica e Zacaciurin Roman. Talento
não falta ao guarda-redes do Sporting, que partilhou também um ritual protagonizado pelo colega Igor
Zabic: "Ele costuma esticar-me as calças antes dos jogos, para dar sorte", confidenciou à TV do clube,
entre sorrisos.
 
Depois de uma final 100% portuguesa na época passada (o ABC conquistou o troféu graças a uma
vitória sobre o Benfica no conjunto das duas mãos), o Sporting tentará elevar para três os triunfos de
equipas nacionais na terceira competição da hierarquia da Federação Europeia de Andebol (EHF) e
tornar-se na segunda equipa com mais títulos na Challenge Cup, atrás apenas dos romenos do UCM
Resita (três).
 
Em 2009-10, o Sporting derrotou na final os polacos do MMTS Kwidzyn por 27-25 e 27-26. Desta vez,
a margem de erro que transporta para o encontro decisivo é substancialmente mais confortável. E
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nem a transformação de um 22-30 num 32-23 operada pelo Potaissa, frente aos islandeses do Valur,
na ronda anterior, retira confiança aos "leões". "Tenho 99% de certeza de que vamos ganhar outra
vez", aposta Bosko Bjelanovic.
 
27 de maio de 2017, 10:00
 
Nuno Sousa
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AO PORMENOR Canela afina a estratégia 

ANDEBOL 

LEOES A UM PASSO 
DA HISTORIA EM CLUJ 
Sporting procura hoje, 
às 15 horas, conquistar 
a 2.a Taça Challenge 
para o palmares leonino 

JOSE MORGADO 

Ruesga quer trazer o troféu 

Chegou o dia: o Sporting joga 
hoje em Cluj-Napoca, na Romé-
nia, a 23  mão da final da Taça 
Challenge, onde vai tentar trazer o 
troféu para Alvaiade pela segunda 
vez, depois da conquista em 2010. 

Na Roménia desdequinta - feira, 
e sempre com a companhia do 
presidente Bruno de Carvalho, os 
leões aterraram com uma vanta-
gem de 9 golos na bagagem, depois 
do triunfo por 37 28 na P mão, 
mas nem por is s o a formação co-
mandada por Hugo Canela deixa 
de respeitar o Potaissa Turda. 

O encontro está a ser preparado 
ao pormenor e ontem o dia contou 
com duas comp mentes de treino 
diferentes: a análise de vídeos do 
jogo da primeira mão, para se per - 
ceber o que de melhor (e pior) foi 
feito e posteriormente uma sessão 
de treinos de 1h30 no pavilhão 
Horia Demian, onde irá ser discu- 
tido o título europeu. • 

O técnico Hugo Canela apenas 
não teve à sua disposição Pedro 
Solha e Marco Oneto, que ficaram 
em Lisboa, lesionados. Frankis 
Carol e Cláudio Peci roso conti-
nuam a recuperar de lesões e 
treinaram -se com limitações, 
estando agora a utilização de 
ambos dependente da autoriza-
ção do departamento médico, 
que os irá reavaliar nas horas que 
vão anteceder hoje a segunda 
mão da final europeia. o  

Ea Carlos Ruesga antecipou o 
encontro e reforçou a ambição 
de conquistar a segunda Taça 
Challenge da história dos leões. 

"Sabemos que temos nove go-
los de vantagem, mas estamos 
concentrados em fazer umgran-
de jogo e ganhar. Vai ser um jogo 
muito difícil, mas há que ter em 
conta que estamos invictos na 
competição. Eles vão começar de  

forma muito agressiva, por isso 
temos de estar focadoseconcen-
trados no nosso objetivo. Quere-
mos levar a Taça Challenge para 
Lisboa. Merecemos pelo traba-
lho realizado ao longo de toda a 
época. Estamos ansiosos que co-
mece o jogo. A equipa está bem e 
focada nesta oportunidade", 
confessou em declarações ao 
`Jornal Sporting'. o 
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Sporting procura hoje, às 15 horas, conquistar a 2.ª Taça Challenge para o palmarés leonino
 
Chegou o dia: o Sporting joga hoje em Cluj-Napoca, na Roménia, a 2ª mão da final da Taça
Challenge, onde vai tentar trazer o troféu para Alvalade pela segunda vez, depois da conquista em
2010.
Na Roménia desde quinta-feira, e sempre com a companhia do presidente Bruno de Carvalho, os leões
aterraram com uma vantagem de 9 golos na bagagem, depois do triunfo por 37-28 na 1ª mão, mas
nem por isso a formação comandada por Hugo Canela deixa de respeitar o Potaissa Turda.
 
Continuar a lerO encontro está a ser preparado ao pormenor e ontem o dia contou com duas
componentes de treino diferentes: a análise de vídeos do jogo da primeira mão, para se perceber o
que de melhor (e pior) foi feito e posteriormente uma sessão de treinos de 1h30 no pavilhão Horia
Demian, onde irá ser discutido o título europeu.
O técnico Hugo Canela apenas não teve à sua disposição Pedro Solha e Marco Oneto, que ficaram em
Lisboa, lesionados. Frankis Carol e Cláudio Pedroso continuam a recuperar de lesões e treinaram-se
com limitações, estando agora a utilização de ambos dependente da autorização do departamento
médico, que os irá reavaliar nas horas que vão anteceder hoje a segunda mão da final europeia.
 
Autor: José Morgado
 
03h18
 
José Morgado
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Por Record
Chegou o dia: o Sporting joga hoje em Cluj-Napoca, na Roménia, a 2ª mão da final da Taça
Challenge, onde vai tentar trazer o troféu para Alvalade pela segunda vez, depois da conquista em
2010.Na Roménia desde quinta-feira, e sempre com a companhia do presidente Bruno de Carvalho, os
leões aterraram com uma vantagem de 9 golos na bagagem, depois do triunfo por 37-28 na 1ª mão,
mas nem por isso a formação comandada por Hugo Canela deixa de respeitar o Potaissa Turda.O
encontro está a ser preparado ao pormenor e ontem o dia contou com duas componentes de treino
diferentes: a análise de vídeos do jogo da primeira mão, para se perceber o que de melhor (e pior) foi
feito e posteriormente uma sessão de treinos de 1h30 no pavilhão Horia Demian, onde irá ser
discutido o título europeu.O técnico Hugo Canela apenas não teve à sua disposição Pedro Solha e
Marco Oneto, que ficaram em Lisboa, lesionados. Frankis Carol e Cláudio Pedroso continuam a
recuperar de lesões e treinaram-se com limitações, estando agora a utilização de ambos dependente
da autorização do departamento médico, que os irá reavaliar nas horas que vão anteceder hoje a
segunda mão da final europeia.
 
03:18  por
 
Record
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