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Andebol: Sporting x Turda

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ff2cf7d-7970-41e8-ba43-

9d3d53b835bf&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No andebol, o Sporting venceu o Turda por 37-28 na 1ª mão da Taça Challenge. Os leões partem com
9 golos de vantagem para a derradeira final na Roménia, dia 27 de Maio.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2017-05-22 09:29
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ANDEBOL 

FC Porto protesta 
jogo na Luz 
O »«Razões de queixa da dupla de 

arbitragem» é o argumento 
apresentado pelo FC Porto, através da 
newsletter Dragões Diário, para a 
intenção de protestar o jogo da 
penúltima jornada do campeonato de 
andebol, realizado anteontem no 
pavilhão de Luz, e concluído com 
resultado de 28-27 favorável aos 
encarnados. O desaire deixa o FC Porto 
dependente do resultado do Sporting-
-Benfica e de um triunfo próprio na 
última jornada (31de maio), para ainda 
festejar o título. 
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Ivan Nikcevic tirou partido da rapidez para marcar seis dos seus 10 golos na primeira parte 
ANDEBOL — TAÇA CHALLENGE — FINAL/1: MAO 

Pavilhão do Ginásio do Sul, 
em Almada 

SPORTING • POTAISSA TURDA 

Mate) Asanin (GR) 
Aljosa Gxlic (GR) 
Pedro Portela (5) 
'Achai Kopco (1) 
Bosko B}elanovic (1) 
Edmilson Araújo 
Ivan NIkcevk (10)  
João Pinto (3)  
Janko Bozovk (8,17m) 
Carlos Pasarin (5)  
Frandsco Tavares (1)  
Carlos Carneiro (1) 
lgor Zabic (2)  
Frankls Marzo 
Gáudio Pedroso 

Adrian Tenghea (GR) 
Ltidovic Varo (GR)  
Georgica Clntec (5) 
Raul Marian 
Roman Zacadurin (5) 
Ra zvan Pavel (4)  
CristIan Adornnicai (1)  
Stetan Huta (2) 
Radu Lazar (2)  
Luclan Ignat (3)  
Roland Thalmaler (2) 
Oragos lancu (2) 
Radu Stef 
Nenad Savk  
Silvlan Amlhaesi (2) 
Teodor PIM* 

oviNti GAL 

Áruerreas 
Sald Bounouara e Khalid Sami (Fra) 

figura 

IVAN 
NIKCEVIC 

ál SPORTING 

Foi um jogo à medida da finali-
zação do lateral esquerdo dos leões, 
onde a sua velocidade e capacidade 
de remate surpreendeu o adversário 
que não acertava na recuperação, so-
bretudo na r parte, ou em travar as en-
tradas de Ivan junto aos 6 metros 

mais desporto 

ANDEBOL  TAÇA CHALLENGE - FINAL/1.' MÃO 

Sporting de outro campeonato 
Leões dominam 1.a mão da final frente ao Turda o Velocidade e disciplina defensiva atrapalhou 

romenos o Defesa individual e desgaste físico causou mossa nos portugueses 

por 

MIGUEL CANDEIAS 

S
ERÁ que 9 golos chegam 
para a 2.a mão, em Cluj? 
Foi a única duvida que fi-
cou após o Sporting ter ba-
tido o Potaissa Turda, por 

37-28, no primeiro embate da final 
da Taça Challenge, no Pavilhão do 
Ginásio do Sul. Passo importante 
para que os leões reconquistem o 
trofeu ganho há sete anos, mas sem 
deixar esquecer que, nas meias-fi-
nais, os romenos também tinham 
perdido por oito (30-22) com os is-
landeses do Valur... Isto depois de, 
em casa, onde a pressão do público 
é sufocante e intimidante sobre o 
recinto, incluindo árbitros, darem a 
volta à série (32-23). 

No que toca ao jogo, o Sporting 
foi de outro campeonato. Sempre 
que apostaram na velocidade e no 
contra-ataque, os homens de Hu-
go Canela dilataram o fosso no  

marcador, tendo só estado em des-
vantagem até ao 1-2 para, em 6 
minutos, responderem com um 
parcial de 6-0 (7-2). Ivan Nikce-
vic marcou 6 dos seus 10 golos na 
1.a parte a tirar partido da rapidez. 

Canela sabia qúe isso seria vi-
tal para quebrar o adversário, e 
mesmo quando o Turda defendeu 
agressivamente, como se espera -  

va, os donos da casa superaram a 
adversidade. A troca de bola ve-
loz e a sucessiva movimentação 
dos jogadores abriu espaços para 
a classe de lanko Bosovic, com 4 
golos na 1.a parte, mas também 
Pedro Portela e Carlos Pasarin 
usufruíram do coletivo para mar-
car, enquanto Matij Asanin fazia 
a diferença na baliza. 

O Sporting sentiu o desgaste no 
fim de ambas as partes e após a 
esforço ter chegado à diferença 
de 13 golos a 16 minutos do fim, 
terminou com a vantagem redu-
zida a 8. A defesa individual dos 
romenos baralhou mais do que 
devia o acerto dos leões e as fa-
lhas técnicas custaram caro. Ve-
remos se não demasiado... 

CALENDÁRIO 
-) Taça Challenge-> Final - 2.'mão4 27 maio 

Potalssa Turda (Roin)-Sporting (Por) 15 h 
Pavilhão Horea Demian, em  CluJ, Roménia 

Têm a palavra 

QUERIA MAIS 

Foi o jogo que queria. 
Conseguimos uma boa vantagem, mas 
desejava que fosse maior. Trabalhámos 
para mais. No final foi notório o 
cansaço dos jogadores. Com  menos 
opções, não existiu rotatividade da 
equipa e Isso sentiu-se. Na Roménia 
temos de fazer um Jogo multo certinho 

HUGO CANELA 
treinador do sporting 

CONFIO NESTA EQUIPA 

Se antes do jogo nos dissessem 
que venceríamos por 9, toda a gente 
teria dito: bom resultado! Mas 
podíamos ter ganho por mais. Às vezes 
a bola não quer entrar e ainda 
sofremos golos. Confio nesta equipa e 
vamos lá ganhar, não defender 9 golos 

IVAN NIKCEVIC 
jogador do sporting 
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Tintas 

www.tintas2000.pt  

FC porto 

-+ Faz história com 
a 6? liga consecuti 

D. 34 a 37 

SEG 22 MAI 2017 Daio, Ano LXXIII, N.' 15.849 . nadadores 
Preço 1 (IVA a6%) Portugal contileilã CANDIDO DE OLIVEIRA. RIBEIRO DOS REIS e VICENTE DE MELO 

LA 
pintor 
ATOR SERPA www.abola.pt  

AINDA SONHOU COM A BOTA DE OURO 

'CAMPEONES' 
-9 Ronaldo conduzi 

o Real Madrid à coo 
do titulo, cinco anos de 
: andeira portuguesa 
's festejos 
vançado disparou 

os críticos 

AS 
ADEUS 

o despediu-s 
o Atlético Madrid 

ITALIA 

VE É HERA 

andebol 

PRATA 
Holandés 

terminou a Liga 
com 34 golos, 

quinto 
melhor registo 

de sempre 

MOMISE FC PORTO 

raro  
p. 4 a 9 

EDi
senfica 

*e,  UM DIA 
GRAVADO 

PARA 
lis  SEMPRE NA 

t MINHA VIDA 
Oltalalca  eufórico 
com a noite no Bessa 

P- 20 a 23 

«ali de portugal  
Ogier vence 

pela quinta vez 
P. 39 

SPorting 
em vantagem 

na final da Challenge 

Liga 2 

p. x e 1. 10 a Is 

1  1  •  1 1 i114. : 

ESTORIL  t  TONDELA fr  
AROUU SCBRATIA 

SÓ O MILAGRE DO 
TONDELA É MAIOR 

Nidlishi _ DO QUE O DE PETIT 
• 111;Silik

Festa pelo segundo 
ano seguido 

°Mout .  desce a Liga 2 
p. 16 a 19 

chaves 

PORTIMONENSE 
E CAMPEÃO 

P 

ENERGIA SOLAR EDP 

Adira e poupe dia e noite 
energic.edp.pt  

ENERGIA SOLAR 4. 
DE DIA 

10% 
DESCONTO 

ELETRICIDADE 
À NOITE 
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SPORTING VENCE ROMENOS NA PRIMEIRA MÃO DA FINAL DA TAÇA CHALLENGE 

ANDEBOL 
OS LEÕES VENCERAM 
ONTEM OS ROMENOS 
DO POTAISSA TURDA 
POR 37-28 NA 
PRIMEIRA MÃO DA 
TAÇA CHALLENGE, 
DISPUTADA EM 
ALMADA. SÃO 
NOVE GOLOS DE 
VANTAGEM PARA 
O JOGO DECISIVO, 
NA ROMÉNIA. NO 
PRÓXIMO SÁBADO. 
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Andebol
Arsenal da Devesa vence Avanca
A equipa de andebol do Arsenal da Devesa venceu, ontem, o Avanca em
jogo da 9.ª jornada da Poule B do Campeonato da I Divisão. A formação
bracarebse confirmou o triunfo por 26-28 e ao intervalo já tinha uma
vantagem de quatro golos (12-16).
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B. Perestrelo falha 
acesso à fase final 

A equipa feminina da 
Bartolomeu Perestrelo ficou a 
uma vitória de garantir o 
acesso à fase final do 
Campeonato Nacional de 
Juvenis em andebol. Em Leiria 
as estudantes venceram o 
Lagoa por 22-21 e a Juve Lis, 
por 28-22, mas a derrota de 
ontem ante o Leda (17-33) levou 
as nortenhas a garantirem o 
passaporte para a fase final. 
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Madeirenses fecharam o campeonato com nova vitória diante do Maiastars. 

CS Madeira conclui 
época no quinto lugar 
O CS Madeira terminou a sua parti-
cipação no campeonato nacional da 
I Divisão em seniores femininos no 
quinto lugar. 

A vitória ontem no Pavilhão do 
Funchal frente ao Maia por 32-26, 
com 14-14 ao intervalo, confirmou as 
andebolistas comandadas pelo téc-
nico Marco Freitas neste excelente 
lugar, o melhor das últimas tempo-
radas, logo atrás dos principais em-
blemas que têm vindo a disputar os 
principais títulos nacionais. 

Com este resultado, O Sports es- 

preita a possibilidade de atingir um 
lugar nas provas europeias, bastará 
para tal que Gaia, novo campeão na-
cional, Madeira SAD ou mesmo o 
Alavarium consigam atingir a final 
da Taça de Portugal. No entanto re-
giste-se que de acordo com o actual 
regulamento de apoio mesmo que as 
madeirenses consigam essa meta 
não poderão contar com qualquer 
apoio público, pois apenas está pre-
visto a quem se classifica no primei-
ro terço da prova ou seja nos primei-
ros quatro lugares. H. D. P. 
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Madeirenses foram 
segundos em iniciados 

Já na fase intermédia do 
Campeonato Nacional de 
iniciados masculinos em 
andebol o CD B. Perestrelo 
ficou no segundo lugar, sendo 
afastado da fase final. Em braga 
e no primeiro encontro os 
madeirenses bateram o 
Feirense por uns claros 37-29, 
mas no jogo decisivo diante do 
ABC de Braga, a equipa veio a 
perder por 29-22, dando o 
primeiro lugar à equipa da casa. 
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Andebol: Iniciados 

ABC garantiu fase final

O 
ABC de Braga venceu 
ontem o CD Barto-
lomeu Perestrelo por 
32-29, em jogo da 

terceira e última jornada 
da fase de apuramento – 
zona 1 – do campeonato 
nacional de iniciados, ga-
rantindo assim a presença 
na fase final, que vai de-
correr em Odemira.

A equipa de Filipe Ma-
galhães suplantou um ad-
versário mais pujante em 
termos físicos e segue pa-
ra a discussão do título. Iniciados do ABC foram superiores ao CD Bartolomeu Perestrelo

D
R
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OMadeira SAD falhou a reva-
lidação do título de cam-
peão nacional de andebol

feminino após perder o 3.º jogo
do “play-off”, no sábado, na visita
ao Colégio de Gaia, que assim
conquistou o segundo da sua
história.
No final do encontro, que ter-

minou em 25-18, a técnica da
equipa madeirense, Sandra Fer-
nandes, considerou que o «Co-

Madeira SAD sagrou-se 
vice-campeão nacional em Gaia 

légio de Gaia é o justo vencedor
após ter conquistado três vitórias
consecutivas». 
Depois de duas derrotas no

Funchal, o Madeira SAD preci-
sava de vencer o terceiro jogo
para continuar na corrida pelo
título, pois teria forçado a reali-
zação de um quarto jogo. O ter-
ceiro desaire seguido esgotou
as hipótese quanto à decisão do
título, que podia ter ser decidido
à melhor de cinco jogos.
CS MADEIRA EM 5.º LUGAR
Na luta pelo 5.º e 6.º lugar, o

CS Madeira levou ontem a me-
lhor sobre o Maiastars, na jogo
decisivo disputado no  Pavilhão
do Funchal. Depois da derrota
averbada na Maia, a equipa de
Marco Freitas empatou a con-
tenda no sábado, adiando assim
a decisão final para o dia se-
guinte e no mesmo recinto.
Na tarde de ontem, após um

empate a 14 golos registado
no primeiro tempo, a equipa
madeirense regressou do des-
canso muito decidida e con-
centrada e acabou por vencer
por 32-26. JM

Raul Caires
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Janko Bozovic, em suspensão, atira à baliza do adversário romeno 

A FIGURA 

Ivan Nikcevic 

O ponta sérvio foi quem 
mais se destacou: marcou 
10 golos e esteve sempre 
com as pilhas ligadas. 
Coma ausência de Pedro 
Solha, por lesão, esteve 
em campo° jogo quase 
todo, exibindo-se a um 
ilívelaitissimo, tanto na 
defesa como no ataque. 

ANDEBOL  Com uma exibição de gala, Sporting cilindrou Potaissa Turda 
na primeira mão da final da Challenge e tem nove golos para gerir 

A CMINHO DA ROMENIA 
COM UMA MÃO NA IARA 
SPOR1ING 

Hugo Canela realçou a exibição do Sporting, 
mas colocou um travão na euforia, alertando 
que a final não está ganha. "Conseguimos 

uma boa vantagem, mas claro que queria 
mais. Trabalhámos para mais, mas infeliz-
mente no final foi notório o cánsaço. Com  
as lesões (Pedro Solha, Carol e Cláudio 
Pedroso), tivemos menos rotatividade e 
isso sentiu-se. Na Roménia temos de fazer 
um jogo muito certinho. Nove golos é uma 
boa vantagem, mas esta equipa já virou 
uma eliminatória com uma desvántagem 
de oito golos", alertou. 

POTAIIIIIATIMDA 
Pavilhão do GinisioCkliae do Sul 
Aliarus: Said 8ounouara e Khalld Sana 
(França) 

SPORTING POTROS/A . 
Matei Asarin Gr iiiiinYinal--fea Gt 
Pedro Penal 
MkhalKapko 1 Ri/ailada/1 
Bosko Baiano* 1 Rominiaiadieln 5 
EdmitsonAr4 - 
Ivan Nikcevk 10 CrailanPiiiiiikai 
João Pinto 3 Steianitaa 2 
Janko Bom* 8 Silvlanlimbaill 2 
/gaba/c 2 Rotandffiiimilei 2 

1.110511919a 5 Dra23611110J 2 
PriOsfarrieiro 1 Aleanáulatar 2 
Rindsco Tavares 1 I 
Francis Card nj NenadSaic - 
Gado Peiroso nj Teockeitintolu 
Pilosa Cudk Gr/nJ Matienliiii -3 

laidalcVao 

Treiador: 
Nkolael-loratiu 

Ao Intervalo 1941 
Liarcha.05' 3-2,10' 7-2,15' 10-5, 2015-6, 
25'18-7, 30' 19-11, 35'2412, 40' 28-16, 
45' 31-20, 50' 32-21, 55'34-24, 60' 37-28 
Exclusões:4/6 
Vermelhos: -/- 

LEONEL LOPES 0011E8 

41•41 O Sporting deu, em Al-
mada, um passo de gigante 
tendo em vista a conquista da 
Taça Challenge, título que já 
saboreou em 2010. Com  uma 
exibição personalizada, os 
leões não deram hipóteses ao 
Potaissa Turda e levam na ba-
gagem para a Roménia, onde 
sábado (15h00) jogarão a se-
gunda mão da final, uma al-
mofada confortável de nove 
golos. A vantagem poderia ser 
até mais dilatada - chegou a 
ser de 13 golos - mas nos mi-
nutos finais o conjunto leoni-
no perdeu gás e permitiu a 
aproximação do adversário. 

Decididos a resolver desde 
cedo, os leões tiveram uma 
entrada assertiva, impondo 
um ritmo diabólico que bara-
lhou por completo a estraté-
gia do Turda. À passagem dos 
oito minutos, o emblema de 
Alvaiade disparou no marca-
dor com cinco golos de vanta-
gem (7-2). 

Muito eficaz no ataque e 
concentrado na defesa, oSpor-
ting foi gerindo a seu bel-pra-
zer o encontro, conseguindo  

ludibriar a forte marcação que 
os romenos fizeram sobre Car-
los Ruesga, o cérebro do ata-
que da equipa, e ao intervalo 
vencia de forma justa (19-11). 

Nos últimos 30 minutos, a 
turma leonina continuou vo-
raz e a dar espetáculo. Os ro-
menos, sem nada a perder, 
arriscaram, subiram as linhas 
e passaram a fazer marcações 
individuais, mas o Sporting 
foi sempre paciente e encon-
troubrechasna área contrária. 
A vantagem chegou aos 13 
golos (31-18), porém, à pas-
sagem dos 45', o cansaço 
começou a toldar o dis-
cernimentodoscoman-
dados de Hugo Canela, 
que cometeramalgumas 
falhas técnicas, desper-
diçando soberanas oca-
siões de golo. O Turda 
aproveitou as ofertas 
para ganhar confiança, 
diminuindo a desvanta- 

gem para nove golos. 
Apesar da desatenção - e do 

aviso deixado nas meias-fi-
nais, quando os islandeses do 
Valur ganharam por oito em 

casa e perderam por nove na 
Roménia -, o Sporting apenas 
depende de si para agarrar 
com as duas mãos a Taça 
Challenge. 

Hugo Canela 
"Nove go os  • •  a vantagem 
mas eles 'yiraram com oito" 

Trainacion 
Ruça/Canela 
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ARS1RAL 
VENCE EM MINO 
O Arsenal venceu em 
Avanca, por 28-26, na nona 
jornada do Grupo B do 
campeonato. O sexto desta 
fase final surpreendeu o líder 
do Grupo B, que soma 53 
pontos, mais oito do que o 
Boa Hora (2.°) e ll do que o 
ISMAI (3.°). Osbracarenses, 
que tiveram o pivô João 
Ferreira em destaque (8 
golos), deram um passo 
importante para fugir à 
despromoção. 
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FEZHISTÓRIA 

O Gõppingen, que deixou o 
FC Porto pelo caminho na 
Taça EHF, conquistou o 
troféu pela quarta vez, 
depois de 2011, 2012 e 2016. 
Na final, frente ao Füchse 
Berlin, venceu por 30-22 e 
tomou-se na primeira equipa 
a defender o troféu no novo 
formato. Foi a 18.a vez que a 
Taça EHF foi ganha por uma 
equipa alemã. Recorde-se 
que o FC Porto caiu na fase de 
grupos (3.° no Grupo B). 
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Andebol Colégio 
de Gaia é campeão 
26 anos depois 
• O Colégio de Gaia sa-
grou-se, anteontem, cam-
peão nacional de andebol 
feminino, ao vencer, no 
terceiro jogo do play-off. o 
Madeira SAD, por 25-18, 
em Vila Nova de Gaia. As 
gaienses, que já tinham 
vencido os dois primeiros 
jogos do play-off realiza-
dos na Madeira, não eram 
campeãs desde 1990/91. 

Página 15



A16

  Tiragem: 66504

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 59

  Cores: Cor

  Área: 21,94 x 16,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69630048 22-05-2017

r 

! Sporting ganha vantagem de nove golos na final da Taça Challenge diante dos romenos do Turda 

Leão com a mão no troféu àà 
Arnaldo Martins 
desporto(a)n pt 

Frandsco Tavares, do Sporting, remata, sem qualquer oposição, à baliza dos romenos do Turda 

O Sporting deu um paN 

so de gigante na final da 
Taça Challenge ao vencer. 
ontem, os romenos do Tur-
da, por 37-28, uma diferen-
ça de nove golos que abre 
excelentes perspetivas 
para a segunda mão, na 
Roménia, que se disputa 
no próximo sábado (15 ho-
ras). 

No pavilhão Ginásio do 
Sul, na primeira parte. a 
vantagem leonina chegou 
a ser de 11 golos (17-6). 
mas, já nos minutos finais, 
com uma defesa indivi-
dual, a equipa romena 
conseguiu dar uma ligeira 
resposta, com o Sporting a 
sair para o intervalo a ven-
cer por 19-11. 

Com o presidente Bruno 
de Carvalho na bancada, o 
Sporting protagonizou um 
recomeço alucinante e de-
pressa chegou aos 12 golos 
de vantagem (24 -12). Os 
leões tiveram sempre o 
jogo controlado, mas, na 
reta final, perderam algu-
ma lucidez, permitindo  

aos romenos reduzirem a 
diferença para nove golos. 

O sérvio Ivan Nikcevic 
cotou-se como o melhor 
marcador da partida, com 
10 golos, seguido de perto 
por lanko Bozovic, que se 
ficou pelos oito remates 
certeiros. 

Mesmo com algumas 
baixas de grande importân- 

cia, como Frankis Carol e o 
Pedroso, os leões demons-
tram ter argumentos e vá-
rias soluções para atacar a 
reta final da temporada, 
onde, para além do troféu 
europeu, só dependem de 
si para conquistar o titulo 
de campeão nacional, bas-
tando-lhe vencer o Benfica 
na última jornada. •  

37 
Trata 211 
Local Paveia° do Grasso Clube do Sul 
Árbitros Said Sou ovara e Idlabd Sant (França) 

Matei Asam Pedro Porteio (s), Michal 
Kopco ( EcknesonAraip, Ivan Niko* (10), 
8osko 81eiancinc (1). lobo Pinto 131 Cucic 
(g,). Igor /ai:« (2). Carlos Riese» (5) Caros 
Carne ro (1), Francisco Tavares (1)e {anko8oz0Vic 
(8) Tilinto* Htgo Caneta 
Toda i{dnan Tenolea, Geagca Uno( (5/ te 
Maran Roman Za0OUrin (5), Ra Pave,  (4). 
(moam{,~Kai (1), Mtall Mota (21 Vaio (7) 
Rcdand lhaimaier (2), lance (2), laca( (2). Nonad 
Sant. Vask Amhaesi (2) e Manar% Ignat (3) 
Thelneãir moratio Gel Ao 'nein," 18-11 

Nove golos é uma boa 
vantagem, mas esta equi-
pa já virou uma elimina-
tória de oito golos. Temos 
que manter o foco" 
Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

É uma situação boa, con-
fio muito nesta equipa 
e acredito que vamos ga-
nhar o segundo jogo. Só 
somos campeões no fim" 
Ivan NIkcavIc 
Jogador do Sporting 
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Andebol

Sporting em franca 
vantagem na final 
da Taça Challenge
O Sporting deu ontem um 
passo importante rumo à 
conquista da Taça Challenge, 
em andebol, ao derrotar os 
romenos do Potaissa Turda 
por expressivos 37-28. Com 
uma grande exibição no 
pavilhão do Ginásio Clube 
do Sul, em Almada, os 
“leões” chegaram a dispor 
de uma vantagem de 12 
golos, destacando-se a 
grande exibição do guarda-
redes Asanin e os dez golos 
marcados por Ivan Nikcevic. 
O encontro decisivo, da 
segunda mão da final da 
competição, está agendado 
para o próximo sábado, na 
Roménia, em Cluj-Napoca. 
E o Sporting terá uma 
confortável vantagem de 
nove golos para gerir.
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ANDEBOL 

FC Porto vai protestar 
EB O FC Porto quer protestar o 
clássico frente ao Benfica, após 
derrota (27-28), este sábado, na 
Luz, na penúltima jornada do 
campeonato. A derrota complicou 
as contas dos dragões, que estive-
ram na frente ao longo de 35 ron-
das. Agora, o Sportffig está na lide-
rança da classificação, com apenas 
uma ronda para jogar. Os leões 
passaram a depender de si pró-
prios e se ganharem na receção ao 
Benfica (dia 31) reconquistam o ti-
tulo. que lhes foge desde 2001. A 
intenção foi revelada na newslet - 
ter 'Dragões Diário', tendo o clube 
da Invicta três dias para apresen- 

tar as queixas no Conselho de Dis-
ciplinada Federação (FAP). 

Em causa estão os lances polé -
micos nos últimos dois minutos da 
partida, como FC Porto a discor -
dar da exclusão de Marko Matic, 
uma situação de jogo passivo, um 
golo anulado a Alexis Borges e um 
livre de sete metros por assinalar. 
O treinador do FC Porto, Ricardo 
Costa, também não concordou 
com a nomeação da dupla, Fer-
nando Costa e Diogo Teixeira. 

Entretanto, o Grupo B do cam-
peonato fechou ontem a sua 9' 
ronda, com o líder Avanca a per-
der (26-28) com o Arsenal. o 
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AND BO 

A FAZER HISTORIA NA 

CE1111.1.ENGE 
Sporting vence romenos 
de Turda na 1.a  mão da 
final e fica perto de 
repetir o troféu europeu 

se P 

37 28 
SPORTING P. TURDA 

Hugo Canelai) Horatiu Gal 
GLS EXC 

M. ASANIN • O o A. TENGHEA O O 
B. BJELANOVIC 1 RAUL MARIAN O 
JOÃO PINTO 3 o G. CINTEC 5 
E. ARAÚJO O o C. ADOMNICAI 1 
JANKO BOZOVIC 8 o RAZVAN PAVEt 4 
PEDRO PORTELA 5 o R. ZACACIURIN 5 
IVAN NIKCEVIC 10 o STEFAN HUTA 2 

A_ CUM( . O O L. VARO O 
MICHAI KOPKO 1 1 S. AMIHAESI 2 
C. CARNEIRO 1 O LUCIAN IGNAT 3 
CARLOS RUESGA 5 R. THALMAIER 2 
F. TAVARES 1 O DRAGOS IANCU 2 
IGOR ZA(31C 2 2 RADU LAZAR 2 

NENAD SAVIC O 
RADU STEF O 
TEODOR PINTOIUO 

AO INTERVALO: 1911 

LOCAL: Pavilhâo do Ginásio do Sui, em 
Almada 

ARBITROS:Said Bounouara e Khalid Sami 
(FRA) 

ALEXANDRE REIS 

ra O Sporting confirmou ontem o 
favoritismo na Challenge, ao vencer 
(37-28) os romenos do Potaissa 
Turda, na l" mão da final, disputada 
no Ginásio do Sul, em Almada. É a 
nona vitória consecutiva (recorde) 
de uma equipa lusa na Europa e por 
9 golos, uma vantagem que nunca 
nenhum clube conseguiu virar no 
historial das finais da competição. 

Caso Os leões conquistem o tro-
féu, que pode ser confirmado sába-
do em Cluj, também entram para a 
história como o primeiro clube por-
tuguês a ganhar uma prova euro- 

iiirarwr 

peia por duas vezes (como em 
2009 /10). E também seria a única 
vez que um emblema sucederia vi - 
torioso a outro de Portugal, o ABC. 

O treinador forasteiro, Horatiu 
Gal, tinha razão quando dizia que a 
luta seria de David contra Golias, tal 
a diferença de qualidade entre as 
equipas. Mas como nem sempre os 
mais fortes ganham, a turma rome-
na tentou surpreender, com siste-
mas defensivos muito agressivos -
do 3x2x1 à marcação individual -, 
para tentar provocar o erro. 

Puro engano, os leões realizaram 
uma 1' parte (19-11) de excelente ní-
vel, com Matej Asanin a tapar abali-
za, enquanto° ataque degrande in-
tensidale e velocidade foi materia-
lizado em golos, com destaque para 

ANIVERSÁRIO 

Ao intervalo, o presidente Bru-
no de Carvalho confraternizou 
com a claque 'Directivo Ultras 
XXI', que comemora 15 anos. 

Ivan Nikcevic (10), Janko Bozovic 
(8), Carlos Ruesga (5) e Pedro Porte-
la (5). No tempo complementar, o 
Sporting chegou à vantagem de 13 

Leões querem 
ganhar na Roménia 
O treinador do Sporting, Hugo 
Canela, ficou feliz: "A vantagem 
de g golos é boa mas o Turda vi-
rou 8 nas meias-finais... Temos 
de ir à Roménia para ganhar, não 
para defender a vantagem. No 
Campeonato, sempre tive nas 
contas que o FC Porto poderia 
perder na Luz. Temos de fazer o 
jogo das nossas vidas na última 
jornada." O ponta Ivan Nikcevic 
foi muito eficaz, mas queria 
mais: "Esta vitória é um bom re-
sultado, mas podíamos ter ga-
nho por maior diferença. Pode-
mos melhorar." Já o romeno Ra-
du Lazar estava resignado: "O 
Sporting é uma equipa de topo. 
Vai ser difícil virar a desvanta-
gem. Se ganharmos a z.a mão, 
seja por' ou por 2,já será bom." 

golos (31-18) mas perdeu fulgor 
com o cansaço. Frankis Carol e 
Cláudio Pedroso estão lesionados e 
em dúvida para a 2ª mão. 

Bruno de Carvalho e Rui Caeiro 
(novo 'vice' para as modalidades) 
também não perderamo espetácu-
lo. O presidente dos leões desceu à 
pista no final, trocou impressões 
com o azarado Pedro Solha (foi ope-
rado e não joga mais esta época) e 
cumprimentou um aum os jogado-
res, enquanto estes faziam alonga-
mentos. Felicitou-os pela vitória e 
pelo comando no Campeonato, 
quando falta disputar uma ronda 
frente ao Benfica. O dérbi está agen-
dado para 'dia 31, em Almada, mas 
os leões procuram outro pavilhão 
com maior capacidade. o 

,.~1.11M1111I 

GIS E XC 

o 
o 
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o 
o 

VELOZ. Sérvio Ivan Nikcevic deu eficácia ao contra-ataque leonino 
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PAGO  REAUZOU t 
ÚLTIMO JOGO 
NO AT. MADRID 

NAO PERCA HOJE 
6 CROMOS PARA 

CA ÃO 
O POSTER 

BENFICA MPE 

z 

ESPANHA 
P. 22/23 RONALDO CAMPEÃO 

CONQU Llfl 
DA LIG 
H/LU r •••• 

W FUTRE  NO 
• -' 'ars sADIÓSI  AO 

CALDERON 

Diretor. I Diretores Átki. intos 
Antonio  Magallaes  Bernardo Ribpiro  e N  MIO  f  tirinha 

PA A ii 
et 4-1 10~ 

Sporting Chaves 
P.2.125 

BAS DOST 
FEZ O QUARTO HAT TRICK DA ÉPOCA 

NA DESPEDIDA DO CAMPEONATO 

  

 

G I MANN] 
GALLI 

LOJA ONLINE 

runvANNinim 11STnRr Cnrvi 

  

Moreirensc I'C Porto 
P 12A IN 

ERROTADO 
M TODA 
LINHA 

(-4 

CÓNEGOS GARANTEM MM1111151100 

ELISAL.  AINDA 
ÃO ESTÁ TOMADA 

5  NUNO 
MARGEM 

ARA FICAR 

ADEPTOS 
FIZERAM 

*PINTO 
DA COSTA 

HOLANDÊS 
011101ÍO MARCOU 

METADE  (34)  DOS 
GOLOS DO SPORTING 

,1 I  NFICA 
iRA ,1 

JC}', 
NO 
El NTRACHT 
ABRE 
A PORTA 
A SEFEROVIC 

CLAQUES FICARAM EM SILENCIO 
DURANTE 20 MINUTOS 
COMO  FORMA DE PROTESTO 

P.26i21 

IIIMINSIROW 
TONDELA SALVA-SE 
MOUCA DESCE 

1~11 

Jorge Jesus  "Só a Academia 
é curto para chegar ao título" 

fliNFICII PODE 
SER... VESPA 

RAIA DE PORTUGAL P. 40 

JOGADOR  PILD 
GUARDA-REDES  CASKDIS 
ASSISTENCIAS  CELSOS 
1 REINADOR  PEDRO MARIN', 
ARBITRO  MÃO MENDES 

ANDEBOL  LEÕES COMA MÃO NA TAÇA CHAU1NGE P.39 

7_1. !GA P.33 E47 

PORTIMONENSE 
COM TÍTULO INÉDITO 
VÍTOROLI1Jt CONTINUA 

 

JUVENIS  VENCEM BENI i1 1, 
E INICIADOS  GANHAW  AO FC PORTO 

 

PRÉMIOS 
RECORD 

OGIER IGUALA 
MARKKU ALEN 

IOtWC IDADE 

1/11111SER.PT  .111910,A. 

  

 

VENDA DO PINHEIRO 
LISBOA 
PORTELA 
CORROIOS 
PORTO 
FUNCHAL (BREVEMENTE) 
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A21FC Porto vai protestar o clássico frente ao Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6dc51cf0

 
Em causa estão os lances polémicos nos últimos dois minutos da partida
 
O FC Porto quer protestar o clássico frente ao Benfica, após derrota (27-28), este sábado, na Luz, na
penúltima jornada do campeonato. A derrota complicou as contas dos dragões, que estiveram na
frente ao longo de 35 rondas. Agora, o Sporting está na liderança da classificação, com apenas uma
ronda para jogar. Os leões passaram a depender de si próprios e se ganharem na receção ao Benfica
(dia 31) reconquistam o título, que lhes foge desde 2001. A intenção foi revelada na newsletter
'Dragões Diário', tendo o clube da Invicta três dias para apresentar as queixas no Conselho de
Disciplina da Federação (FAP).
 
Em causa estão os lances polémicos nos últimos dois minutos da partida, com o FC Porto a discordar
da exclusão de Marko Matic, uma situação de jogo passivo, um golo anulado a Alexis Borges e um
livre de sete metros por assinalar. O treinador do FC Porto, Ricardo Costa, também não concordou
com a nomeação da dupla, Fernando Costa e Diogo Teixeira.
Continuar a ler
 
Entretanto, o Grupo B do campeonato fechou ontem a sua 9ª ronda, com o líder Avanca a perder (26-
28) com o Arsenal.
 
03h31
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´Leões´ vencem HC Potaissa Turda e estão em vantagem na final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5d998806

 
Sporting vence HC Potaissa Turda e ganha vantagem na final da Taça Challenge
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O Sporting venceu o HC Potaissa Turda por 37-28, em jogo da primeira mão da final da Taça
Challenge em andebol, e vai jogar a segunda mão na Roménia com uma vantagem confortável.
 
Na primeira parte, o jogo começou a um ritmo muito elevado e equilibrado e foi à passagem do quinto
minuto que o Sporting passou para a frente do marcador pela primeira (3-2), embalando depois para
uma primeira parte de elevado nível.
 
Apoiados numa defesa agressiva e com Asanin em grande plano na baliza, os 'leões' foram
aumentando a vantagem, com os romenos do HC Potaissa Turda a não conseguirem encontrar
soluções.
 
A vantagem do Sporting na primeira parte chegou a ser de 11 golos (17-6), mas, já nos minutos
finais, com uma defesa individual, a equipa romena conseguiu dar uma ligeira resposta, com o
Sporting a sair para o intervalo a vencer por 19-11.
 
Com o presidente Bruno de Carvalho a assistir ao jogo, o Sporting conseguiu um grande arranque de
segunda parte e depressa chegou aos 12 golos de vantagem (24-12), que se foi mantendo ao longo
da segunda parte.
 
Os 'leões' foram superiores ao seu adversário em todos os capítulos do jogo e venceram por 37-28,
com destaque para os 10 golos de Nikcevic e oito de Bozovic e para mais uma excelente exibição do
'gigante' Asanin.
 
Jogo realizado no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul.
 
Sporting - HC Potaissa Turda, 37-28.
 
Ao intervalo: 19-11.
 
Sob arbitragem dos franceses Said Bounouara e Khalid Sami, as equipas alinharam e marcaram:
 
- Sporting: Matej Asanin, Pedro Portela (5), Michal Kopco (1), Edmilson Araújo, Ivan Nikcevic (10),
Bosko Bjelanovic (1), João Pinto (3), Aljosa Cudic (gr), Igor Zabic (2), Carlos Ruesga (5), Carlos
Carneiro (1), Francisco Tavares (1) e Janko Bozovic (8)
 
Treinador: Hugo Canela.
 
- HC Potaissa Turda: Adrian Tenghea, Georgica Cintec (5), Raul Marian, Roman Zacaciurin (5), Razvan
Pavel (4), Cristian Adomnicai (1), Mihail Huta (2), Ludovic Varo (gr), Roland Thalmaier (2), Dragos
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Iancu (2), Alexandru Lazar (2), Nenad Savic, Vasile Amihaesi (2) e Marian Ignat (3).
 
Treinador: Horatiu Gal
 
Marcha do marcador: 7-2 (10 minutos), 15-6 (20), 19-11 (30), 28-16 (40), 32-21 (50) e 37-28 (final
do jogo).
 
Assistência: cerca de 1.500 espetadores.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
22-05-2017 09:54  Sporting vence HC Potaissa Turda e ganha vantagem na final da Taça Challenge.
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FC Porto vai protestar o clássico frente ao Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8b7b4f3d

 
Por Record
O FC Porto quer protestar o clássico frente ao Benfica, após derrota (27-28), este sábado, na Luz, na
penúltima jornada do campeonato. A derrota complicou as contas dos dragões, que estiveram na
frente ao longo de 35 rondas. Agora, o Sporting está na liderança da classificação, com apenas uma
ronda para jogar. Os leões passaram a depender de si próprios e se ganharem na receção ao Benfica
(dia 31) reconquistam o título, que lhes foge desde 2001. A intenção foi revelada na newsletter
'Dragões Diário', tendo o clube da Invicta três dias para apresentar as queixas no Conselho de
Disciplina da Federação (FAP).Em causa estão os lances polémicos nos últimos dois minutos da
partida, com o FC Porto a discordar da exclusão de Marko Matic, uma situação de jogo passivo, um
golo anulado a Alexis Borges e um livre de sete metros por assinalar. O treinador do FC Porto, Ricardo
Costa, também não concordou com a nomeação da dupla, Fernando Costa e Diogo
Teixeira.Entretanto, o Grupo B do campeonato fechou ontem a sua 9ª ronda, com o líder Avanca a
perder (26-28) com o Arsenal.
 
03:31  por
 
Record
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