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Piso do Sá Leite danificado devido às fortes chuvadas 

ABC-Belenenses pode jogar-se em Guimarães
José Costa  � Lima 

O próximo duelo do ABC de 
Braga no campeonato de An-
debol 1 pode muito bem ser 
jogado em  Guimarães,  mes-
mo sendo os academistas os 
anfitriões desse duelo com os 
lisboetas. 

Tudo porque, sabe o Diá-
rio do Minho, actualmente, o 
piso do Pavilhão Flávio Sá Leite 
não reúne as condições míni-
mas para se disputarem parti-
das de andebol, como as fotos 
documentam. O forte tempo-
ral que se abateu em Braga no 
domingo passado fez bastan-
tes estragos na habitual casa 
do ABC, com a água a inundar 
o recinto e a fazer levantar a 
madeira do pavilhão. 

Sem espaço e condições 
para receber jogos após a in-
tempérie, o ABC solicitou de 
imediato à Federação de An-
debol de Portugal para receber 

o Belenenses na Universidade 
do Minho, em Gualtar.

No entanto, ao que o Diá-
rio do Minho apurou, a Fede-
ração negou ao ABC a possi-
bilidade de efectuar o encon-

tro com o Belenenses no Pa-
vilhão da Universidade do Mi-
nho, suportando-se numa das 
cláusulas do regulamento de 
jogo que indica que os recin-
tos desportivos têm de estar 

marcados/pintados somente 
de acordo com as regras do 
andebol. Ora, o Pavilhão da 
UM tem as marcas destina-
das à prática do andebol  mas 
também de outras modalida-

des, como o voleibol, basque-
tebol ou futsal. 

Depois da nega ao ABC e 
à UM, a Federação sugeriu 
aos academistas que actuas-
sem no pavilhão mais pró-
ximo da cidade de Braga e 
devidamente homologado. 
E esse pavilhão é, precisamen-
te, o do Francisco de Holan-
da, em Guimarães.  

Bracarenses entre 
duas opções 

Nesta altura, a Direcção do 
ABC estará mesmo inclinada a 
jogar no anfiteatro do Francis-
co de Holanda. A outra opção 
que se constitui no momen-
to, uma vez que é impossível 
o arranjo do actual piso do Sá 
Leite até ao próximo sábado, 
é colocar um piso temporá-
rio no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te. Contudo, os dirigentes mi-
nhotos não conseguem supor-
tar o valor desse piso tempo-

rário, que se situa na ordem 
dos mil euros. Se não conse-
guirem angariar essa verba ra-
pidamente, é quase certo que 
o ABC-Belenenses vai jogar-se 
na cidade-berço. 

ABC cumpriu 
ontem o primeiro 
treino 

Tendo em vista a recepção 
ao Belenenses, o ABC apenas 
cumpriu o primeiro treino da 
semana ao final da tarde de 
ontem, no Pavilhão da Uni-
versidade do Minho.

A equipa de Carlos Resende 
joga sábado ante os azuis do 
Restelo (17h00), numa altura 
em que os academistas pro-
curam um lugar entre os seis 
primeiros da classificação até 
final da primeira volta (faltam 
duas jornadas), para poderem 
disputar a Supertaça de ande-
bol, que se realiza em Janei-
ro, em Portimão. 

Piso do Pavilhão Flávio Sá Leite fi cou neste estado

DR
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ABC sem pavilhão
para receber 
Belenenses
O forte temporal que se abateu 
em Braga no domingo passado 
fez bastantes estragos na habi-
tual casa do ABC, com a água a 
inundar o Pavilhão Flávio Sá Lei-
te que assim ficou sem condições 
para receber jogos.

Desporto p.29
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ANdeBoL

Sporting da Horta
vence em Fafe
o Sporting Clube da Horta, equipa liderada tecnicamente 

pelo terceirense filipe Duque, venceu terça-feira à noite, em 
fafe, por 33-32, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga 
Portuguesa de andebol1 – o escalão maior da modalidade.

a turma açoriana soma agora 17 pontos, o que lhe vale o 
oitavo lugar da tabela, ao passo que o fafe segura a sempre 
incómoda lanterna vermelha, com 12 pontos, na circunstância, 
em igualdade com Maia/iSMai e Xico andebol.

Conferimos o quadro da classificação geral (todas as equipas 
com nove jogos realizados): 1.º Benfica 24 pontos, 2.º Águas 
Santas 24, 3.º Sporting 23, 4.º fC Porto 23, 5.º aBC de Braga 
19, 6.º Madeira SaD 19, 7.º Belenenses 18, 8.º Sporting da 
Horta 17, 9.º São Bernardo 13, 10.º Maia/iSMai 12, 11.º Xico 
andebol 12, 12.º fafe 12. 
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ANDEBOL: TCHIKOULAEV DEIXA
XICO E VAI TREINAR UMA EQUIPA
EM PONTEVEDRA (GALIZA) 
Apenas três semanas depois de ter refor-
çado o Xico Andebol, Tchikoulaev deixou
o clube vimaranense para rumar a Espa-
nha, onde vai treinar a equipa do Macalia
Atlético Novas, em Pontevedra, que dis-
puta a Divisão de Honor espanhola.
Durou assim pouco o regresso de Tchi-
koulaev, com 47 anos, à carreira de atle-

ta, que ainda realizou dois jogos pelo
Xico, contra o Madeira SAD e AC Fafe, e
apesar da sua veterania mostrou ser uma
mais-valia para o grupo. Porém, não re-
sistiu a uma proposta tentadora do
emblema galego para retomar a carreira
de treinador, que curiosamente também
iniciou no Xico Andebol há alguns anos,
onde foi jogador e técnico. Tchikoulaev
comunicou ontem a sua decisão.
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Sp. Horta venceu em Fafe

O AC Fafe perdeu, ontem, no seu pavilhão por 33-32 
com o Sporting da Horta, em encontro em atraso 
da segunda jornada do campeonato de andebol da 
primeira divisão, e que foi disputado até ao último 
segundo.

Com uma boa recuperação final, os fafenses conse-
guiram discutir o resultado até dois segundos do final, 
altura em que a equipa da Horta fez o seu 33.º golo e 
garantiu a vitória.

Com este triunfo o Sporting da Horta manteve o 
sétimo posto, mas agora com 17 pontos, enquanto 
o AC Fafe, com 12, divide o último lugar com Xico 
Andebol e ISMAI.
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Deixa (como atleta) o Xico Andebol

Victor Tchikoulaev treina
equipa espanhola

O antigo internacional por-
tuguês de andebol Viktor Tchi-
koulaev é o novo treinador do 
Mecalia Atlético Novás, reve-
lou ontem à Agência Lusa fon-
te do clube espanhol.

«Sim, o Viktor Tchikoulaev é 
o nosso novo treinador. Aliás, 
já começou a treinar ontem 
(segunda-feira) e só estamos 
à espera de concluir todos os 
trâmites para que ele já pos-
sa estar no banco no próximo 
jogo, no sábado», explicou à 
Lusa Andrés Senra, dirigente 
do Mecalia Atlético Novás.

Viktor Tchikoulaev tinha sido 
notícia recentemente por, aos 
47 anos, ter voltado a jogar 
andebol, nos vimaranenses 
do Xico Andebol, cinco anos 

depois de ter abandonado a 
carreira de jogador.

O ucraniano realizou apenas 
dois jogos pela equipa de Gui-
marães e está agora de par-
tida para treinar a equipa de 
Pontevedra, ainda que, à Lusa, 
não tenha confirmado defini-
tivamente a ida por causa das 
questões burocráticas.

Contudo, o clube galego, 
que milita na Divisão de Hon-
ra Prata, o segundo escalão do 
andebol espanhol, confirmou 
mesmo a contratação até ao 
final desta temporada, justi-
ficando-a com o facto de Vi-
ktor Tchikoulaev ser “uma re-
ferência”. «Foi um grande jo-
gador e é um disciplinador», 
alega o clube espanhol. Victor Tchikoulaev

DM
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Marítimo defronta
Alavarium em jogo
da Taça de Portugal
A equipa masculina de andebol
do Marítimo vai defrontar o Ala-
varium na 3.ª eliminatória da
Taça de Portugal. O sorteio,
realizado na Federação Portu-
guesa de Andebol, determinou
a viagem dos verde-rubros ao
recinto da equipa aveirense. As
duas equipas militam na II divi-
são nacional, com o Marítimo a
liderar isolado a Zona Sul,
cinco triunfos em outros tantos
jogos, enquanto que os avei-
renses venceram apenas um
jogo na Zona Norte.
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Selecionador Mats Olsson chamou dois jogadores do Madeira SAD.

O selecionador português
de andebol, Mats Olsson, es-
colheu segunda-feira 17 joga-
dores para disputar a Bring
Cup’2011, na Noruega, entre 3
e 5 de novembro, com No-
ruega, Macedónia e Lituânia.
Os eleitos concentram-se 2.ª
feira, em Rio Maior, onde es-
tagiam até à partida para a
Noruega, a 2 de novembro.
A lista de convocados inte-

gra jogadores de seis clubes
com Sporting, FC Porto e
Benfica a cederem quatro
atletas cada, oMadeira SAD -
João Ferraz e João Antunes, e
o ABC dois e o Belenenses
um.
A presença no torneio in-

sere-se no plano de prepara-
ção de Portugal para a fase de
qualificação para o Mundial
de 2013 e Portugal vai encon-
trar duas equipas apuradas

para o Europeu da Sérvia, em
2012: Noruega e Macedónia.
Portugal está inserido no

Grupo 2 de apuramento para
o Mundial, juntamente com

Portugal defronta a Lituâ-
nia no dia 3, a Macedónia
no dia seguinte e fecha o
torneio frente à selecção
anfitriã, a Noruega.

A presença no torneio nórdico, que conta ainda com as participações da
selecção da Noruega, Macedónia e Lituânia, integra a preparação da
equipa das quinas para a fase de qualificação para oMundial 2013.

Olsson leva 17 à Noruega
� ANDEBOL - BRING CUP'2011 DISPUTA-SE NO PRIMEIRO FIM-DE-SEMANA DE NOVEMBRO

JM

Turquia e Ucrânia, pelo que
a participação no torneio só
é possível porque folga nas
primeiras jornadas da
“poule”, a disputar a 2 e 6
de novembro, dias em que
se defrontam Turquia e
Ucrânia.

Lista dos 17 convocados:
Guarda-redes: Hugo Fi-
gueira (Sporting) e Hugo
Laurentino (FC Porto). Joga-
dores de campo: Carlos
Carneiro, Cláudio Pedroso,
Nuno Pereira e David Tava-
res (Benfica), Fábio Maga-
lhães, Rui Silva e Pedro So-
lha (Sporting), João Ferraz e
JoãoAntunes (MadeiraSAD),
Tiago Pereira e Álvaro Rodri-
gues (ABC), Elledy Semedo
(Belenenses) e Gilberto
Duarte, Tiago Rocha e Ri-
cardoMoreira (FC Porto).1
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ANDEBOL

MINIS FEMININOS da Vacariça
derrotadas na apresentação
do Saavedra Guedes

ataque da nossa formação, em termos defensivos nunca fomos
“ameaçados” realmente e em termos ofensivos nunca tivemos
dificuldade em rematar à baliza sem oposição.

Esta foi a história de todo o jogo, ao intervalo o resultado era de
30-0 na segunda metade conseguimos aumentar ainda mais o ritmo
de jogo e consequentemente o desnível no marcador.

 Neste jogo estiveram presentes e jogaram os seguintes
jogadores:

Bruno Lucas (7), Fábio Santos (12), Pedro Lopes (7),  Rafael
Campar (5), Markin Anatolievich (5), Rafael Silva (11), Miguel
Pereira (10), Luís Melo (GR), David Simões (5), João Claro (4),
André Castela (2), Gonçalo Melo (2) e Diogo Cabral (0).

                                                      Treinador: Sandro Gomes

Campeonato Nacional Infantis Masculinos
- 1ª.Fase - Serie C em 22/10/2011
CP Vacariça, 24  – S. Bernardo, 13

Em jogo da quinta jornada do campeonato Nacional de Infantis
recebemos a equipa do S. Bernardo, equipa bem conhecida
por nós e que luta também para a passagem à fase seguinte.

O jogo começou com bastante bem, o ritmo de jogo era elevado
e a nossa equipa conseguiu sempre determinar a intensidade do
mesmo, em termos defensivos os meus atletas foram exemplares,
cumpriram à risca as orientações e isso evidenciou-se em termos de
resultado, a nível ofensivo continuamos a não aproveitar todas as
oportunidades criadas mas a maioria foi concretizada, ao intervalo
vencíamos confortavelmente por 13-6.

Na segunda metade da partida, foi pedido aos jogadores que
mantivessem o rendimento a nível defensivo, assim foi e embora a
maioria dos golos tivessem sido sofridos logo no início da segunda
parte, ao longo do jogo mantivemos o índice de eficácia defensiva o
que nos permitiu fazer uma rotação do plantel sem por em causa o
resultado.

 Neste jogo estiveram presentes e jogaram os seguintes
jogadores:

Bruno Lucas (1), Fábio Santos (2), Pedro Lopes (10),  Rafael
Campar (1), Markin Anatolievich (1), Rafael Silva (3), Miguel
Pereira (2), Luís Melo (GR), João Marques (GR), David Simões
(3), João Claro (1), e André Castela (0).

                                                         Treinador: Sandro Gomes

Iniciados - Abertura do
campeonato a vencer 29 - 9

Os iniciados da CP Vacariça deram início a mais um
Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos da 2ª
Divisão, em que os adversários são o Alavarium, Ílhavo,

Águeda AC, Monte e Avanca. A 1ª jornada ditava que a Vacariça
recebesse em casa o Avanca, clube com historial de andebol em

Aveiro. O jogo teve o domínio da equipa da casa do inicio ao fim,
face a um adversário com um andebol muito aquém das expectativas.
Os atletas da Vacariça estiveram empenhados em fazer trabalho de
equipa, demonstrando em campo que o trabalho em treino faz toda
a diferença, ao intervalo já venciam por 14-5. Destaca-se neste jogo
o guarda redes Rafael Direito, um iniciado de 1º ano que progrediu
ao longo do jogo mostrando o seu potencial com defesas
importantes, mas sobretudo com a rápida colocação de contra-
ataque directo que permitiu aos colegas de equipa chegar mais rápido
à baliza do Avanca e dilatar a vantagem colectiva com o resultado
final de 29-9.

Jogaram e marcaram: Rafel Direito g.r, Vasco Correia (cap.),
Luís Pereira, João Paulo, Francisco Fernandes, Diogo Pimenta,
Capela, Toscano, Bernardo e Gustavo.

Outros resultados da jornada: Agueda AC 14-11Monte,
Ilhavo5-34Alavarium

Próxima Jornada: CP Vacariça - Ílhavo pav da Vacariça sáb
29 Out as 18 horas, Avanca-Monte e Alavarium-Águeda.

                                                      Treinadora: Iolanda Sousa

Juvenis da CP Vacariça causam dores
de cabeça ao S.Bernardo 37-26

A Vacariça não pode contar com todo o plantel e sobretudo
com alguns jogadores juvenis, utilizando um grande número
de jogadores iniciados. A equipa vinha de uma vitória frente

ao Ílhavo (24-17) e nesta jornada desloca-se a Aveiro, ao mítico
clube do S.Bernardo, para defrontar a 5ª jornada do Campeonato
Nacional de Juvenis Masculinos da 2ª Divisão. A 1ª parte foi
desastrosa ofensiva e sobretudo defensivamente, a permitir ao
adversário chegar ao intervalo a vencer facilmente por 24-9. O
intervalo foi fundamental para os Bairradinos ponderarem a atitude
da parte inaugural, entrando na 2ª parte com uma atitude cheia de
garra e vontade para limpar a má imagem deixada em campo nos 30
minutos iniciais. A CP Vacariça fez uma reviravolta em campo,
defendeu com “unhas e dentes” a sua baliza, inclusive os livres de
7 metros categoricamente defendido pelo guarda-redes Bruno Dias.
O mítico S.Bernardo, incrédulo com a nova atitude da jovem equipa
de juvenis, estava a ficam com dores de cabeça e a agradecer o
rápido fim do jogo, face ao total domínio da CP Vacariça. O fervoroso
público Aveirense, aplaudiu de pé no fim do jogo em forma de
agradecimento e respeito pelas duas equipas que estiveram em
campo Aguarda-se com bastante ansiedade o jogo da 2ª volta,
agendado para dia 11 de Dezembro em que será possível jogar com
todo o plantel de juvenis.

Jogaram e marcaram: Bruno Dias G.R., Ricardo Ferreira (8),
David Breda (2), João Toscano, Francisco Fernandes (2), Bernardo,
Miguel (2), Capela, João Paulo (4), Vasco Correira (10).

Resultados da jornada: Ilhavo 29-35 Feirense, Oleiros 25-22
Avanca, Sanjoanense 25-29 Estarreja, Monte-Agueda (adiado).

Próxima jornada: CP Vacariça-Monte, domingo 29 Out às 11
horas.                                                   Treinadora: Iolanda Sousa

A equipa feminina da Casa do Povo da Vacariça deslocou-se,
no Domingo a Pardilhó para defrontar a turma do Saavedra
Guedes no seu jogo de apresentação e saiu derrotada por

11 - 05. Neste jogo de preparação, a Vacariça nunca teve engenho
para furar a agressiva defesa da equipa da casa conseguindo apenas
rematar de 1ª linha. Com pouca circulação de bola, o jogo ofensivo
concentrou-se totalmente na 1ª linha do ataque sendo impossível
penetrar na defesa adversária. Na defesa, a apatia tomou conta da
Vacariça, que nunca pressionou o adversário, permitindo desta
forma, inúmeros remates de 1ª e 2ª linha que não tiveram males
maiores graças à fraca pontaria das atacantes adversárias.

Representaram a Vacariça: Daniela Queiró, Carolina Correia,
Rute Mota, Rita Mota, Mariana Sousa, Marta Lourenço, Maria
Felício, Anaís Silva, Mariana Lima, Íris Liane, Bárbara Correia e
Beatriz Parreira.

A Vacariça continua a sua preparação para o Campeonato
Regional no próximo Domingo com a deslocação a Aveiro para
participar no Torneio do Alavarium.

Campeonato Nacional Infantis Masculinos
- 1ª Fase - Serie C em 23/10/2011
CP Vacariça, 70  – Ílhavo AC, 1

No segundo jogo realizado este fim-de-semana, a nossa equipa
recebeu a formação do Ílhavo AC, jogo a contar para a
segunda volta do campeonato e que aguardávamos com

alguma expectativa, pois na primeira volta esta equipa não
compareceu no seu terreno perdendo por falta de comparência.

O jogo começou e cedo deu para perceber que a qualidade das
equipas era muito díspar, o jogo teve um só sentido, que foi o do
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Andebol: Iniciadas e Infantis da
Didáxis goleiam e mantêm liderança
No passado sábado, as Iniciadas da Didáxis re-

ceberam a Associação Académica de Espinho e ven-
ceram o encontro por 34-3. Actualmente, as Iniciadas
repartem a primeira posição com o Arsenal de Ca-
nelas (Estarreja), contando por vitórias todos os jo-
gos disputados.  

Nesse fim-de-semana, as Infantis também cum-
priram a 2ª jornada do Campeonato Nacional de In-
fantis, tendo vencido a equipa da Juve Mar por 37-23.
Cumpridas as duas jornadas iniciais, as meninas
de Riba de Ave ocupam o primeiro lugar, tendo ven-
cido todos os jogos disputados.

As juvenis iniciaram o Campeonato Nacional com

a recepção à equipa do Maiastars. As meninas da Di-
dáxis tiveram argumentos para discutir o jogo du-
rante os primeiros doze minutos de jogo. Após isto,
a equipa do Maiastars assumiu a liderança do mar-
cador, fruto da maior experiência e qualidade do seu
plantel, associado a um poderio físico que as atle-
tas da Didáxis não tiveram possibilidade de contra-
riar.

O jogo terminou com a vitória da equipa do
Maiastars por 35-14, mas esta derrota em nada be-
lisca a prestação das atletas de Riba de Ave, pois a
equipa é muito jovem e tem uma grande margem de
progressão.
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