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ANDEBOL
| Redacção | 

No Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, vai ser disputada hoje,
amanhã e domingo, a fase de
apuramento do campeonato na-
cional de juvenis masculinos de
andebol.

Hoje às 18 horas o ABC joga
com o CCF Madeira e às 20 ho-
ras tem início o jogo Sp. Horta-
-Sporting. Amanhã, às 16 horas
inicia o jogo CCF Madeira-
-Sporting e às 18 o encontro
ABC-Sp. Horta. 

Domingo, às 10 horas começa
o jogo Sp. Horta-CCF Madeira e

às 12 horas o Sporting-ABC.
Esta prova determina duas

equipas que se vão juntar às já
apuradas — Benfica e Águas
Santas, para a fase final. 

O ABC / UMinho vai disputar
esta fase de apuramento, pois
classificou-se em segundo lugar
na primeira fase, sendo que se

prevê uma prova interessantíssi-
ma, refere a Associação de An-
debol de Braga, apelando a to-
dos os que gostam de andebol,
para “uma presença maciça
no Pavilhão Flávio Sá Leite,
apoiando os jovens em geral e
em particular o nosso represen-
tante, o ABC”.

ABC/UMinho mede forças com Sporting, Sp, Horta e CCF Madeira

Apuramento de juvenis no Flávio Sá Leite
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São João da Madeira foi palco,
do dia 16 ao dia 19, do Ande-
bolmania 2014. Este é um tor-
neio internacional que contou,
este ano, com cerca de 1000
atletas pertencentes a 37 equi-
pas estrangeiras e 31 portugue-
sas, entre as quais as equipas
de iniciados e juvenis femini-
nos da SIR 1º de Maio, tendo
esta última alcançado o pri-
meiro lugar.

A equipa de juvenis femini-
nos arrancou bem no torneio,
com uma vitória fácil, mas no
segundo dia as jovens atletas
sofreram uma derrota pela
margem mínima com o Alpen-
durada, o que obrigava a SIR a
vencer os dois jogos do terceiro
dia do torneio para puderem
ganhar um lugar na final, de-
sejos que acabaram por se tor-
nar realidade para a equipa
marinhense.

A equipa de iniciados femi-

ninos, apesar da ausência de
algumas atletas que não se pu-
deram deslocar ao Norte do
país, desde início que demons-
traram a sua força e qualidade,
com um sete de atletas acima
da média, um grupo unido e
apresentando várias soluções
tácticas. Assim, fizeram uma
primeira fase exemplar ao ven-
cerem os três jogos realizados
e conseguindo chegar à meia-
final, jogo que se revelou fácil
para a formação marinhense,
que venceu as espanholas do
Carballal.

Foi no quarto dia que tiveram
lugar as duas finais onde am-
bas as equipas marinhenses se
apresentariam frente ao San-
joanense, equipa da casa, que,
tal como a SIR 1º de Maio, con-
seguiu chegar às duas finais, a
de iniciados e juvenis femini-
nos.

A equipa de juvenis femini-
nos entrou mal no jogo ao per-
mitir o controlo do Sanjoa-
nense sobre a partida, origi-

nando um resultado desfavo-
rável ao SIR por uma diferença
de cinco golos. A equipa técnica
introduziu algumas alterações
que surtiram efeito, acabando
por dar a volta ao resultado até
ao apito final.

A equipa de iniciados femi-
ninos acabou por ficar com o
segundo lugar no torneio de-
pois de perderem por nove go-
los, frente a uma equipa que se
adaptou de melhor forma às
contingências do jogo.

Passar o feriado com a SIR
Amanhã, pelas 15h00, no

Parque da Cerca, a SIR 1° Maio
vai realizar um Festand, inte-
grado nas comemorações dos
40 anos do 25 de Abril. É espe-
rada a participação de diversas
equipas do distrito, estando
aberto aos alunos do 1.º ciclo
do concelho da Marinha
Grande, prevendo-se uma
grande festa com uma partici-
pação massiva dos jovens ma-
rinhenses.|

Juvenis femininos da SIR 1.º Maio
vencem Torneio Internacional

Juvenis bateram na final a Sanjoanense vencendo o Torneio Internacional

Andebol
Torneio
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