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mais andebol 

O  MASCULINO.Seleção sub-
-20 masculina venceu, em 
Monovar, a Espanha (25-19) 
no último jogo de preparação 

para o Europeu do escalão, 
em Celje, Eslovénia, de 19 a 
29 deste mês. 
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ANDES 

Seleção 
dependente 
-, Sub-20 portuguesas só 
hoje conhecem futuro no 
Mundial da Hungria 

Ao somar terceira derrota (21-34) 
no Grupo A do Mundial sub-20 de 
Debrecen, Hungria, frente à 
Noruega, no jogo da 4.a jornada, 
Portugal, 4.° classificado do grupo 
com os mesmos 2 pontos do 3.° 
(Montenegro) ficou dependente do 
desfecho do embate que hoje 
oporá as montenegrinas ao Brasil, 
para saber se disputa a President's 
Cup ou se passa à próxima fase. 
«Sabíamos que ia ser um jogo 
contra uma equipa de muita 
qualidade técnica e tática, coletiva 
e individual. Na 1.' parte 
conseguimos contrariar a 
superioridade do adversário e 
equilibrar. Na 2.a tivemos menos 
agressividade defensiva o que não 
nos deixou manter a proximidade 
do resultado», justificou a 
selecionadora Ana Seabra. 
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Uma das equipas do CS Madeira presentes em Lagos. FOTO DR/MARIO MOREIRA 

Andebol jovem em destaque no Algarve 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O CE Levada e o CS Madeira, com 
várias equipas participantes na 27a 
edição do Torneio Costa Doiro, na 
cidade de Lagos, no Algarve, esti-
veram em particular destaque 
numa prova que em termos com-
petitivos teve ontem o dia dedica-
do à disputa das finais. 

Finais curiosamente marcadas 
pela presença de várias formações 
jovens da Madeira, a começar pela 
final no escalão de infantis femini-
nos, onde o CS Madeira A e B esti-
veram frente a frente, num jogo ga-
nha pela equipa A por 23-16. 

Também em juvenis femininos o 
CS Madeira disputou a final frente 
à equipa do Ourense, de Espanha,  

tendo as jovens madeirenses ven-
cido por tangencial 15-14. 

Já em infantis femininos, o CS 
Madeira disputou com o Alava-
rium o 3.° e 4.° lugar, com as avei- 

renses a vencerem por 15-10. 
Nos masculinos, o Clube Escola 

da Levada também marcou pre-
sença nesta competição do ande-
bol jovem em terras do Algarve,  

disputando igualmente duas finais 
da prova. Nos iniciados masculinos, 
a Levada defrontou o Colégio Uni-
versal, vindo a perder por 30-24. 

Já nos os infantis masculinos, o 
CE Levada A disputou a final fren-
te ao FC Porto, com os jovens ma-
deirenses também em grande des-
taque, ao vencerem por 28-22. 

Madeira Handball terminou 
No Madeira Handball, torneio or-
ganizado pelo Académico, nos ini-
ciados venceu o CD Bartolomeu 
Perestrelo e em juvenis o Acadé-
mico. O Prémio Fair Play "Vieira 
Dias" foi para a equipa da AD Ca-
macha, e o prémio "Emanuel Tei-
xeira" foi ganho por Inês Vascon-
celos, da Camacha, e Margarida 
Vieira, do Académico. 
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Portugal perde 
com Noruega 

A seleção portu-
guesa feminina sub-20 
perdeu, ontem, por 34-22, 
com a Noruega, no Mun-
dial da categoria, a decor-
rer na Hungria. Apesar da 
derrota, a formação das 
quinas continua bem posi-
cionada para seguir para os 
oitavos de final. 
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ANDEBOL 

Seleção feminina perde 
no Mundial sub-20 
R A Seleção feminina sub-20 perdeu 
por 34-22 com a Noruega, no Mundial da 
Hungria, continuando, no entanto, com 
hipóteses de se apurar para a fase de eli- - 
minação direta, mas está dependente do 
resultado do Montenegro-Brasil de hoje. 
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A seleção nacional júnior feminina de andebol conseguiu, neste sábado, a primeira vitória no
Campeonato do Mundo que decorre na Hungria, abandonando o último lugar do grupo C.
 
Angola derrotou por 31-27 o Paraguai, triunfo que lhe garante os primeiros dois pontos no grupo
liderado pela Dinamarca, com oito pontos.
 
A quarta jornada do grupo C fica marcada com o empate a 34 golos, entre as selecções da Holanda e
do Japão.
 
Angola está na competição com o objectivo de melhorar o 14º lugar da edição anterior, realizada em
2016, na Rússia.
 
Na primeira jornada, Angola perdeu com a Dinamarca, por 20-25, com a Holanda, por 21-37, e com o
Japão, por 25-29.
 
Eis os resultados da quarta jornada
 
Holanda - Japão (34-34)
 
Roménia - Dinamarca (23-42)
 
Angola - Paraguai (31-27)
 
Classificação
 
Dinamarca 8 pts
 
Holanda7 pts
 
Roménia 4 pts
 
Japão3 pts
 
Angola 2 pts
 
Paraguai 00 pts
 
2018-07-08 10:25:07+01:00
 
Sportinforma
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