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Acabou ontem a segunda ronda da Euroliga e dos 12 jogos disputados, o duelo que opôs
Panathinaikos e CSKA Moscovo esteve no centro das atenções.

Os jogadores gregos terminaram a greve e o pavilhão OAKA em Atenas recebeu 13000
adeptos.

Em campo estavam duas formações históricas do basquetebol europeu, mas que esta época
contam com muitas caras novas. E nos bancos respectivos estavam tambem dois dos mais
conceituados técnicos do basquetebol sérvio e europeu, Zeljko Obradovic e Dusko Vujosevic.

O jogo foi equilibrado até 6 minutos do final, altura em que os homens da casa venciam por 5
pontos. Mas aqui começou o verdadeiro inferno para a equipa visitante. O CSKA perdeu três
ressaltos na sua tabela, que os gregos aproveitaram para transformar em 4 pontos, obrigando
Vujosevic a pedir um desconto de tempo. Mas a paragem não surtiu o efeito desejado, bem
pelo contrário e com mais duas perdas de bola na cabeça do garrafão, rapidamente
transformados pelos pupilos de Obradovic em mais 4 pontos, a diferença subiu para 13 pontos
(faltavam ainda jogar 4 minutos). A partir daí, os moscovitas desconcentraram-se e já não
tiveram capacidade de reacção, acabando derrotados por 74-60, uma diferença significativa
nas competições europeias.

Resultados de Ronda 2

Quinta-feira, 28 de Outubro
Cibona vs. Fenerbahce Ulker 68-73
Real Madrid vs. Unicaja 68-56
Panathinaikos vs. CSKA Moscow 74-60
Maccabi Electra vs. Zalgiris 86-70
AJ Milano vs. Union Olimpija 72-76
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Quarta-feira, 27 de Outubro
Lietuvos Rytas vs. Montepaschi 75-79
Efes Pilsen vs. Power Electronics 79-63
Asseco Prokom vs. Caja Laboral 73-80
Brose Baskets vs. Olympiacos 73-61
Partizan mt:s vs. BC Khimki 72-68
Cholet B. vs. Regal Barcelona 77-84
Spirou Charleroi vs. Virtus Roma 55-64
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