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Terceira Gala do
Desporto sob o lema
do "desporto-rei"
Câmara Municipal
de Ponta Delgada

apresentou ontem a
terceira Gala do
Desporto, que irá
premiar os atletas
da época 2015/2016
NUNO MARTINS NEVES
nunomneves@ao3rianooriental.pt

O Coliseu Micaelense vai acolher
no próximo dia 15 de novembro a
terceira Gala do Desporto de Ponta Delgada, iniciativa promovida pela Câmara Municipal, que
conta com a colaboração dos jornalistas desportivos de São Miguel.
Este ano, a gala terá como motivo o futebol, tido por muitos
como o "desporto-rei", prestando
homenagem à conquista inédita
do Campeonato da Europa de futebol pela Seleção Nacional.
O vereador com o pelouro do
desporto, Pedro Furtado, que tutela a área do desporto, também
esteve presente nesta conferência
e anunciou o tema da Gala do
Desporto 2016: "Num ano em que
Portugal foi campeão Europeu, o
tema desta Gala será o desporto
rei, o futebol".
"O reportório musical desta
gala é da responsabilidade da
Banda.com e centra-se nos hinos oficiais e não oficiais dos
campeonatos do Mundo e da
Europa de futebol, que contaram com a participação da seleção portuguesa", adiantou Pedro Furtado.
O vereador do desporto lembrou que "a entrada nesta Gala é
livre, mas será colocada no hall do
Coliseu Micaelense uma tômbola para doações, cujo valor final
irá reverter, como habitualmente, a favor de uma entidade desportiva, que trabalhe com atletas de desporto adaptado':
As categorias a premiar referem-se à temporada 2015/2016 e
são as seguintes: Jovem Promessa, Atleta Feminino, Atleta Masculino, Dirigente, Equipa, Treinador, Clube ou Associação,
Atleta de Desporto Adaptado e
Prémio Carreira.
Os vencedores vão receber um
troféu desenhado exclusivamente pela artista regional Catarina
Alves, inspirada na bandeira nacional.
Na conferência de imprensa, o
presidente da Câmara Municipal

de Ponta Delgada, José Manuel
Bolieiro, fez questão de afirmar
que: "esta Gala é um ponto alto, é
um momento de balanço e de
enaltecimento dos atletas e dirigentes desportivos locais".
José Manuel Bolieiro referiu,
ainda, que "nós entendemos que
investir numa política municipal,
como esta, que valoriza o desporto, é garantir uma sociedade mais
saudável e uma verdadeira educação cívica".
A gala será apresentada pelos
jornalistas Vera Santos e Carlos
Rodrigues.
Gala do Desporto 2016
Jovem Promessa do Ano

Tomás Cabral (motocrosse)
Luís Cabral (ciclista- Marítimo)
Victorino Rodrigues ( jet ski - Clube Naval de Ponta Delgada)
Atleta Feminino do Ano

Tânia Oliveira (surf - Clube de
Atividades Físicas dos Bombeiros
de Ponta Delgada)
Maryam Chermiti (basquetebol
- Clube União Sportiva)
Helena Medeiros (padel)
Atleta Masculin
' o do Ano

Paulo Henrique (futebol)
Ricardo Moura (automobilismo)
Pedro Dias (basquetebol - Benfica)
Dirigente do Ano

José Raimundo (Associação de
Patinagem de São Miguel)
Francisco Coelho (Grupo Desportivo. Comercial)
Sérgio Santos (União Sportiva)
Equipa do Ano

Equipa Sénior Feminina do
União Sportiva (basquetebol)
Equipa Sénior Feminina do Clube K (voleibol)
Equipa Feminina do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada ( Ginástica)
Treinador do Ano

Ricardo Botelho (basquetebol União Sportiva)
António Brilhante (Clube K - voleibol)
Alexandra Barroso (Equipa Feminina do Clube de Atividades
Gímnicas de Ponta Delgada)
Clube ou Associação do Ano

Clube União Sportiva
Clube Ilha Verde
Clube Atlético dos Ginetes
Atleta de Desporto Adaptado
do Ano

Ana Sofia Carvalho (Associação
de Pais e Amigos do Arquipélago dos Açores)
André Ponte (Clube Naval de Ponta Delgada)
Rúben Garcia (Paraciclismo).•
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mais desporto

ANDEBOL

QUALIFICAÇÃO EUROPEU

Equipa técnica argumentou Junto da equipa de arbitragem e do delegado mas Rui Silva teve mesmo de ficar no banco

RI!!RAMUN'30/A5

Rui Silva proibido de defrontar a Eslovénia na Luz pelo delegado da
EHF Não pode jogar de óculos Usara-os na Alemanha dias antes
ror

HUGO COSTA
ITUAÇÃO estranha a vivida anteontem, no pavilhão da Luz, poucos minutos antes do início do
Portugal- Eslovénia , de
qualificação para o Europeu-2018,
que viria terminar com uma igualdade no marcador (26-26): convocado para o encontro pelo selecionador Paulo Jorge Pereira, o central
Rui Silva foi chamado pelo delegado da Federação Europeia da modalidade (EHF), o espanhol Tono
Huelin, para, e ao que A BOLA apurou, ser avisado de que não poderia jogar com os óculos que habitualmente utiliza.
Uma decisão no mínimo estranha, atendendo a que Rui Silva jogara, quatro dias antes, com os
mesmos na Alemanha, então sem
quaisquer restrições, utilizando-os, inclusive, desde 2010 — ano em

S

que ingressou no Sporting , em
todas as provas, incluindo provas
europeias, nomeadamente Liga dos
Campeões e fase de grupos da Taça
EHF e apuramentos da Seleção.
Ao que o nosso jornal apurou
também, o motivo encontrado pelo
delegado espanhol para impedir a
utilização de Rui Silva foi o facto de
Os óculos serem rígidos, o que é
discutível, pois são de plástico e,
inclusive, dobram com facilidade.
E o que indicam as regas do jogo
sobre o assunto? A número 4:9 aprovada para esta temporada - refere: «Os jogadores têm de usar sapatos desportivos. Não é permitido
usar objetos que possam ser perigosos para os jogadores, ou que possam
dar -lhes vantagens inadequadas. Isso
inclui, por exemplo, proteção de cabeça, máscaras faciais, luvas, pulseiras,
relógios, anéis, 'piereings' visíveis, colares ou correntes, brincos, óculos sem
faixas de segurança ou com armações sólidas, ou qualquer outro obje-

to que possa ser perigoso. Osjogodorvs que não obedeçam a esta regra não
poderão participar no jogo até que
corrijam o problema.»
Ao que o nosso jornal apurou
ainda, elementos da Direção da
Federação de Andebol de Portugal
e a própria equipa técnica nacional falaram com a equipa de arbitragem e com o delegado Tono
Huelin, mas a decisão deste, como
representante da Federação Europeia e com plenos poderes de decisão, manteve-se irredutível e Rui
Silva ficou mesmo no banco de suplentes durante toda a partida.
Assim, só quando forem enviados os relatórios da equipa de arbitragem e do próprio delegado, se
poderá saber ao certo as razões
que levaram Tono Huelin a impedir Rui Silva de jogar. Dal que, só
nessa altura, a Federação de Andebol de Portugal possa vir a tomar alguma.decisão sobre este (estranho) caso.
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Theatro Circo acolhe hoje III Gala
do Desporto do município de Braga
ESTA NOITE, PELAS 21.30 HORAS, realiza-se mais uma edição da Gala do Desporto organizada pela
Câmara Municipal de Braga. Evento decorre na centenária sala de espectáculos do Theatro Circo.

A Gala do Desporto de
Braga vai homenagear
atletas, dirigentes, treinadores, árbitros, e o
melhor evento desportivo
do concelho de 2016.
Melhor evento desportivo:
* Campeonato do Mundo
Rope Skipping
* Rampa da Falperra
* Meia Maratona de Braga
* Volta a Portugal
* Campeonato Mundo
Universitário Karaté

GALA DO DESPORTO DE BRAGA
| Miguel Machado |

A emblemática sala de espectáculos do Theatro Circo acolhe,
esta noite, a III Gala do Desporto organizada pelo Pelouro do
Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Braga. Pelo terceiro ano consecutivo, o município bracarense vai homenagear
todos aqueles que se destacaram
ao longo do ano de 2016 e alcançaram resultados de inegável
mérito desportivo, nas mais variadas modalidades, galardoando atletas, dirigentes, treinadores, clubes/associações, árbitros,
e também o melhor evento desportivo ocorrido no concelho.
Reconhecendo o desporto como um factor de elevada importância na promoção e divulgação
do nome da cidade e concelho
de Braga, quer a nível nacional
quer a nível internacional, esta
iniciativa levada a cabo pela autarquia visa distinguir publicamente os protagonistas desportivos que em prol de uma modalidade e de um clube, e inclusive
do próprio país, alcançaram resultados de mérito ao longo da
última temporada, no perí́odo

+ nomeados

Melhor dirigente:
* António Salvador
(Sporting Clube de Braga)
* João Luis Nogueira
(ABC/UMinho)
* Henrique Ferreira
(Arsenal Clube da Devesa)

DR

Fotos dos vencedores do ano passado da Gala do Desporto de Braga, que vai realizar-se novamente no Theatro Circo

lll
Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Braga
vai homenagear os que
mais se destacaram a nível
desportivo no concelho na
última temporada.

compreendido entre 1 de Outubro e 30 de Setembro de cada
época desportiva.
Os bracarenses em geral foram
também convidados a participar
nesta gala, ajudando a eleger o
evento desportivo do ano, através de uma votação online que
decorreu nas últimas semanas no

site oficial da autarquia.
A Gala do Desporto tem início
pelas 21.30 horas, e para além
dos nomeados às várias categorias, o evento conta com a presença de dezenas de convidados
ligados ao fenómeno desportivo
do concelho bracarense, das
mais diversas modalidades.

Melhor treinador:
* Carlos Resende (andebol
do ABC/UMinho)
* Joaquim Peixoto
(taekwondo do SC Braga)
* Luís Marta (boccia do
SC Braga)
Melhor árbitro:
* Andreia Sousa (futebol)
* Hugo Marques (futsal)
* Daniel Freitas (andebol)
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“2Much4You” e “Vakedo Gaw”
terminam no sétimo lugar
Andebol de Praia
Taça Campeões Europeus

CLASSIFICAÇÃO Chegou ao
fim a participação lusa na edição de 2016 da Taça Campeões
Europeus de Andebol de Praia,
que decorreu na Gran Canaria,
em Espanha.

No sector feminino, as
“2Much4You”, formação de
Aveiro, conseguiu, no jogo de
atribuição do sétimo e oitavo
lugares, vencer as Beachqueens
(Suíça) no “shootout”(16-14, 1417 e 6-4) e, assim, despediu-se
da prova com um triunfo.
No sector masculino, a for-

mação dos “Vakedo Gaw”,
também da região de Aveiro,
saiu da competição com uma
vitória, por 2-0 (24-20 e 17-16),
frente ao Detono Zagreb,
equipa croata, terminando
também em sétimo lugar.
Refira-se que, no sector masculino, o Club BM Playa de Má-

laga conquistou ao vencer os
bicampeões “Ekaterinodar”
Krasnodar, enquanto no sector
feminino triunfaram as espanholas do Deporte y Empresa
Clinicas Rincon. Nota para o
facto da final feminina ter sido
dirigida pela dupla portuguesa
Ana Barbosa e Nádia Lemos. |
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Triunfo garantido
só ao “cair do pano”
Mérito Equipa “auri-negra” regressa às vitórias e volta
a aproximar-se das formações que seguem na frente
da Zona 2 do campeonato
PAULO RAMOS

BEIRA-MAR

28

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas; Ruben Valente (6), Ricardo Senos (2), André Marques (4),
Bernardo Gonçalves (4), João Mieiro (1)
e Felino Lopes (5) - sete inicial - André
Marques, Diogo Coelho (2), Bruno Morgado (2), Carlos Oliveira (1), Mlinarzik
Lourenço, Afonso Neto, Rodrigo Cunha
e Sérgio Costa (1).

JUVE LIS

26

Treinador: André Afra.
Francisco Aguiar; Ivo Amador (4), Nuno
Andrade, Diogo Guerra (2), André
Amado (3), Luís Silva (4) e Bruno Conceição - sete inicial - Ricardo Cordeiro,
João Gomes (1), Mário Almeida, Pedro
Santos (1), João Quintanilha, Aurélio
Silva, Filipe Meneses (4), Francisco
Meneses (4) e Paulo Fernandes (3).
Pavilhão Gimnodesportivo de
Angeja.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes (A.A. Braga).
Oficial de Mesa: Carlos Lourenço
(Aveiro).
Ao intervalo: 17-15.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Depois da derrota no “derby”,
frente ao São Bernardo na jornada anterior, a equipa do

Ruben Valente, com seis golos, foi o melhor marcador do jogo

Beira-Mar regressou aos triunfos no último sábado, ao vencer, com dificuldade é certo,
mas de forma justa um adversário que esteve na discussão
do resultado até ao ultimo minuto, o que valorizou ainda
mais a vitória da equipa “aurinegra” que, após este jogo, se
encostou às equipas que lideram a Zona 2 do campeonato.
Num jogo que se previa de
grau de dificuldade elevado, a
equipa leiriense entrou muito

concentrada, cumprindo aquilo que tinha programado para
esta partida, com marcações
cerradas ao portador da bola,
dificultando ao máximo a tarefa aos rematadores dos nove
metros, que uma das armas do
Beira-Mar e que tão bons resultados tem dado.
E a provar o grande equilíbrio em toda a primeira metade está a marcha do marcador, que registou diferenças de
apenas um/dois golos, sempre

com a vantagem a pender para
o lado da equipa aveirense. O
Beira-Mar nunca deixou de
sentir a pressão imposta pelo
Juve Lis, que foi finalizando
com relativa facilidade, obrigando a grande concentração
no sector defensivo por parte
dos “auri-negros”, que, após o
desconto de tempo, chegaram
ao intervalo a vencer justamente por dois golos.
Na segunda parte, o jogo
manteve-se equilibrado e a
equipa da cidade do Lis passou
mesmo para a frente à passagem dos dez minutos etapa
(18-19), o que desde logo lançou o sinal de alerta às “tropas
locais”, que reagiram com um
parcial de 3-0 e lideraram o
marcador até três minutos do
fim. Só que, logo a seguir, o
Juve Lis também fez três golos
sem resposta e igualou a partida (25-25).
Os instantes finais foram de
grande emoção e ao mesmo
tempo de ansiedade, mas mais
uma vez a claque “auri-negra”,
sempre fiel no apoio à sua
equipa, “carregou” o Beira-mar
para a vitória. O golo de Bruno
Morgado, a 40 segundos do final, acabou com qualquer dúvida quanto ao vencedor de uma
partida, em queAndré Cruz, um
jovem valor na baliza, Ruben
Valente, André Marques e Bernardo Gonçalves tiveram uma
quota-parte de responsabilidade no triunfo do Beira-Mar. Extremamente segura, a dupla de
arbitragem de Braga mostrou
grande competência. |
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UA tem três nomeados
para a Gala da FADU
Prémios As equipas da AAUAv de Basquetebol feminino e de Andebol masculino,
e o treinador da formação de Andebol masculina, Tiago Portas, estão na lista
de possíveis galardoados na festa nacional do desporto universitário
Equipa feminina da AAUAv, campeã nacional de Basquetebol

A cidade de Aveiro recebe hoje,
pela primeira vez, a Gala do
Desporto Universitário organizada pela Federação Nacional de Desporto Universitário
(FADU), evento que vai decorrer a partir das 18 horas, no
Teatro Aveirense.
A Associação Académica da
Universidade deAveiro (AAUAv)
tem, entre os vários nomeados,
três representações na IX Edição. Tiago Portas, técnico da

Tiago Portas, treinador da
equipa masculina de Andebol

equipa de Andebol masculino,
está nomeado para Melhor Treinador Masculino, o Basquetebol
para Melhor Equipa Feminina
e oAndebol para Melhor Equipa
Masculina.
Tiago Portas destaca-se como o técnico que levou a equipa masculina de Andebol à
conquista do título no Campeonato Nacional Universitário, alcançando ainda o oitavo
lugar nos Jogos Europeus Uni-

versitários e a sétima posição
no Mundial Universitário, ao
serviço da Selecção Nacional.
A equipa feminina de Basquetebol da AAUAv, para além
de ter conquistado o título de
campeã nacional, ficou ainda
no 15.º lugar nos Jogos Europeus Universitários. A formação masculina de Andebol sagrou-se campeã nacional e foi
oitava classificada nos Jogos
Europeus Universitários. |

Equipa masculina da AAUAv, campeã nacional de Andebol
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Andebol

Sorteio da Taça
dia 15 de novembro
O sorteio dos 1/16 final da Taça de Portugal em
andebol seniores masculinos realiza-se no dia 15
de novembro, a partir das 17h00, na sede da Federação Portuguesa da modalidade.
Em competição estarão já as equipas que disputam o principal campeonato da modalidade,
como é o caso do ABC, Arsenal da Devesa ou AC
Fafe, no que aos minhotos diz respeito.
Os jogos disputar-se-ão no dia 10 de dezembro próximo.
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Nuno Grilo, determinante no empate de Portugal com
a Eslovénia, diz que a Seleção Nacional não pode recear os rivais

"TEMOS DE IR
PARA CIMA DELES"

Nuno Grilo diz que Portugal pode ganhar a qualquer adversário
Ciente de que é necessário
melhorar, Grilo acredita
que Portugal pode vencer a
Suíça, a Eslovénia e até a
campeã Alemanha.
"Queremos voltar aos
grandes palcos, que fogem
há muitos anos", diz

de campo é perder-lhes o res- acreditarmos nisso, que anpeito e fazer o nosso jogo", damos aqui a fazer?", quesatira o lateral-esquerdo, ter- tiona Grilo.
ceiro melhor marcador da
Sabendo que o fator casa
atual edição da Liga dos Cam- "conta muito", como provapeões, com 32golos.
ram os helvéticos, que só perPara Grilo, o segredo passa deram com a Alemanha por
por não encarar a luta pelo um golo de diferença, o lateapuramento apenas comum ral sente que Portugal preciPAULO A. TEIXEIRA
adversário, embora os dois sava de mais estágios, mas
••• Lançado apenas na se- -próximos encontros com a não dramatiza. "Todos os migunda parte, Nuno Grilo foi Suíça, ainda sem pontos, se- nutos são poucos e precisávauma peça determinante para jam importantes. "A Suíça mos de mais tempo. Temos
o empate de Portugal diante está muito forte, tem joga- de trabalhar para melhorar,
da Eslovénia, na segunda jor- dores que atuam em clubes mas se não pudéssemos menada da fase apuramento para de topo e jogam frequente- lhorar, aí sim era preocupano Europeu'2018. O lateral-es- mente a Liga dos Campeões. te. Quero contribuir para que
querdo do ABC recuperou em Mas a Eslovénia também Portugal possa estar nos
tempo recorde de uma maze- tem uma grande equipa e grandes palcos, o que tem fula nas costas e contribuiu com quem diz que Portugal não gido há muitos anos. Espero
três golos para uma reviravol- pode ganhar à Alemanha, que desta vez não fuja", terta que só não foi total porque quando jogar em casa? Se não minou.
os eslovenos empataram, de
livre de sete metros, a quatro
segundos do fim. Num grupo
Eslovenos deixaram elogios
que conta ainda com aAlemanha, campeã europeia, e com Antes do jogo, o selecionador Paulo Jorge Pereira trocou
a Suíça, Nuno Grilo não receia impressões com o técnico da Eslovénia, que deixou
os rivais e acredita na qualifi- elogios à equipa nacional. "O Vujovic, que é um dos
cação para uma grande prova melhores do mundo, disse que não jogámos mal com a
que foge desde 2006.
Alemanha e que tínhamos perdido bolas fáceis. A
"Portugal pode ganhar a diferença esteve aí: eles não brincam, são altamente
qualquer equipa e sempre eficazes e aproveitam tudo", confidenciou o treinador
acreditámos nisso. Temos português. A Seleção voltará a juntar-se entre 2 e 6 de
determinação, querer e en- janeiro de 2017, para um estágio em Lamego, onde terá a
trega e vamos para cima de- congénere austríaca para treinar e jogar.
les. Há que respeitar os nossos adversários, mas dentro

"Portugal
pode
ganhara
qualquer
equipa e
sempre
acreditámos nisso.
Temos de
perder o
respeito aos
adversários"

"Quero
contribuir
para que
Portugal
possa estar
nos grandes
palcos, o
que tem
fugido há
muitos
anos"

ramoGrilo
Lateral-direito
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OCULOS DE RUI SILVA
PROVOCAM POLÉMICA
Seleção sente-se lesada
por o central, que nunca
teve problemas, não ter
podido jogar no domingo
ALEXANDRE REIS

1510s 10 minutos que antecederam o encontro entre Portugal e
Eslovénia (26-26), este domingo, a
contar paraa qualificaçãodo Europeu, tiveram uma situação muito
polémica e que está a agitar a modalidade. Tudo porque o delegado
da EHF, o espanhol Tono Huelin,
impediu o central Rui Silva de jogar com os seus óculos habituais,

MOMENTO
Muitos jogadores de andebol

usam óculos, como o guarda-redes Hugo Laurentino, que passou
a utilizá-los como proteção depois
de sofrer uma lesão num olho.

decisão que surpreendeu o selecionador Paulo Pereira.
"Queroencontrar uma explicação. Como foi possível o Rui terjogado na quarta-feira frente à Alemanha com os mesmos óculos e
quatro dias depois ser impedido de
o fazer? Não nos chegou nenhum
tipo de regulamento, nem nenhuma informação nova. É muito estranho como o delegado tomou

1.11.griC 1411111~111111~1 TRISTEZA. Rui Silva ficou desolado por não ter podido ajudara Seleção Nacional
aquéla decisão. O Rui tem jogado Rui não podia jogar? Foi criada nem sequer rematava à baliza detoda a carreira como mesmo tipo uma situação muito difícil. Ainda vido à limitação. A utilização de
de óculos, na Champions, foi vice- perguntei ao•Rui se poderia jogar lentes de contacto também não é
campeão europeu de juniores em sem óculos, mas ele sem óculos vê viável, porque o movimento em
2010 e nunca teve problemas. mal. Disse-me que jogaria se fosse campo provoca pequenos desloAgora, aconteceu isto. Fomos mesmo necessário. Sei bem o camentos que o fazem perder a
muito prejudicados", lamentou o quanto ele queria jogar. Foi uma focagem ideal.
enorme tristeza. Se ele fosse um
selecionador nacional.
E o caso não é para menos, tendo astro internacional, não acredito FAP abre inquérito
em conta que o jogador do FC que isto tivesse acontecido", sus- Ao que Record conseguiu apurar,
Porto ia ser titular e a equipa tra- tentou Paulo Pereira, revelando a Federação (FAP) abriu um inbalhou as duas últimas semanas que muitos outros jogadores tam- quérito sobre o incidente, mas a
sua direção, designadamente o
em tomo do central, substituído à bém jogam com óculos.
Rui Silva sofre de astigmatismo presidente Miguel Laranjeiro, não
última da hora por Miguel Mare hipermetropia, pelo que o uso respondeu ao nosso pedido de estins, de apenas 19 anos.
"Como é possível a equipa fazer de óculos é indispensável, pois clarecimentos. Já Rui Silva escuoaquecimento e só a dez minutos tem problemas de focagem. sou-se a tecer declarações sem a
do começo do jogo dizerem que o Aliás, quando começou a jogar, autorização do FC Porto. o

Integridade física está no cerne da questão

Bielecki jogou na Roménia

E1 António Marreiros, presidente do Conselho de Arbitragem, escusou-se a tecer comentários sobre a decisão do delegado da EHF
para com Rui Silva, revelando
aquilo que, alegadamente, é permitido nas regras do andebol: "A
modalidade permite o uso de óculos, desde que não sejam perigosos, nem ponham em risco a integridade física dos atletas. As lentes
têm de ser inquebráveis, as armações moldáveis e sem parafusos.
1-I tig Laurentino, também do FC

Porto, tem óculos em que se per- nio Marreiros, porque o Rui, uma
cebe que as armações são feitas de das primeiras soluções do selecionador, sempre jogou com óculos
borracha..."
O antigo árbitro internacional regulamentares. Conhecemos as
não evitou algumas críticas, por, regras", disse o pivô do Wisla
alegadamente, ter dado razão ao Plock, que tem como grande rival
delegado da EHF, minutos antes o Kielce na Superliga polaca.
E é no campeão europeu de clu do embate coma Eslovénia.
Tiago Rocha, capitão da Sele- bes que alinha o lateral- esquerdo
ção, não entendeu a situação, até Karol Bielecki, um dos astros inporque Rui Silva tem jogado com ternacionais que também joga
os mesmos óculos no campeonato com óculos, tendo defrontado este
sem impedimentos: "Foi estra- domingo a Roménia, igualmente
nho não termos o apoio da Antó- na qualificação europeia. o
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