Clippers de volta às vitórias
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Depois de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, os LA Clippers voltaram às vitórias ao vencerem em
casa os Detroit Pistons por 101-96.

Apesar de se apresentarem desfalcados no seu jogo exterior, os Clippers conseguiram
recuperar de uma desvantagem que chegou a ser de 17 pontos para levar de vencida o
conjunto que viajou da Motor City. Perante as ausências dos lesionados
Chris Paul
e JJ Redick, os Clippers foram liderados por
Blake Griffin
(34 pts, 9 ass e 8 res) que encheu uma vez mais o campo e a folha da estatística e pelo
inspirado Jamal Crawford (37 pts, 8 ass e 6 res). O veterano de 35 anos relembrou ao mundo
que em noites de inspiração é capaz de marcar pontos das mais variadas formas e de
contribuir decisivamente para os sucessos do seu conjunto. Uma nota ainda para o confronto
entre dois dos postes mais dominadores da actualidade, com Andre Drummond (18 pts e 19
res) a não se atemorizar perante DeAndre Jordan (10 pts e 16 res). Do lado dos Pistons
destaque ainda para Reggie Jackson e Ersan Ilyasova, ambos com 20 pontos marcados.

Quem sofreu a bom sofrer foram os Warriors que em casa diante dos fraquinhos Nets
estiveram à beira de perder o seu primeiro jogo. Brook Lopez falhou incrivelmente um
lançamento sob o apito do tempo regulamentar e no prolongamento os Warriors lá resolveram
o assunto com mais 34 pontos de Steph Curry e um triplo-duplo de Draymond Green (16 pts,
12 ass e 10 res).

Resultados
-

LA Clippers 101 - 96 Detroit Pistons
Washington Wizards 108 - 99 Orlando Magic
Houston Rockets 98 - 110 Dallas Mavericks
Milwakee Bucks 108 - 105 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 92 - 83 Philadelphia 76ers
Phoenix Suns 105 - 81 Denver Nuggets
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- Golden State Warriors 107 - 99 Brooklyn Nets

MVP Blake Griffin (Clippers) 34 pts - 9 ass - 8 res - 2 rb - LC 14/25
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