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Parece que os resultados do dia de abertura da Grande Dança de 2010 querem dar razão ao
Comité da NCAA acerca do alargamento do número de equipas participantes no March
Madness.

Naquele que já é considerado por alguns como o melhor dia de abertura do Torneio da NCAA,
vários foram os jogos em que equipas menos cotadas no ranking da presente temporada
bateram e mandaram para férias equipas que à partida estavam melhor posicionadas para
avançar para as fases seguintes da Grande Dança.
Deixamos aqui os jogos em que as equipas pior posicionadas venceram os seus adversários:

- Wake Forest (#9) venceu Texas (#8) por 81-80 com um lançamento convertido a 1.3
segundos do fim;
- Northern Iowa (#9) mandou UNLV (#8) para casa com o resultado final de 69-66.
Beneficiou de um triplo convertido nos últimos 5 segundos de jogo;
- Saint Mary (#10) derrotou Richmond (#7) por 80-71;
- Washington (#11) bateu Marquette (#6) por 80-78, convertendo um lançamento com
menos de 2 segundos para jogar;
- Old Dominion (#11), a Universidade de Ticha Penicheiro, venceu Notre Dame (#6) de
Luke Harangody por 51-50;
- Murray State (#13) venceu, ao soar da buzina Vanderbilt (#4) por 66-65;
- Ohio (#14) bateu a favorita Georgetown (#3) por 97-83.

Mas a grande surpresa esteve para acontecer no jogo entre Villanova (#2) e Robert Morris
(#15). A equipa de Scottie Reynolds esteve a perder por 8 pontos perto do final do jogo, mas
conseguiu levar o jogo para prolongamento evitando assim um resultado surpreendente. Na
próxima ronda, os Wildcats de Villanova irão defrontar Saint Mary, uma das surpresas do
primeiro dia do Torneio da NCAA.
Hoje segue a Dança. Continuarão os resultados surpreendentes?
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