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Teve início no passado fim de semana a Final da 1ª Divisão Feminina entre Montijo e E.M.A.
Meneres.

Como seria de esperar, o equilíbrio foi a nota dominante nos dois primeiros jogos disputados
no Montijo, com uma vitória para cada lado.

No 1º jogo, a equipa da casa saiu vitoriosa (53-49). Foi um jogo muito físico, muito competitivo,
com uma acesa luta nas tabelas. A E.M.A. Meneres liderou o marcador até ao 3º período. Aí o
Montijo com a utilização de uma defesa zonal criou muitas dificuldades às visitantes, que
perderam a liderança do marcador. No 4º período o Algueirão ainda venceu o parcial, mas não
foi suficiente para garantir a vitória.

No 2º jogo da final do Play-off, a equipa de Sintra conseguiu um importante triunfo (44-46),
podendo agora levar a decisão do campeonato para sua casa. Na 1ª parte, as visitantes
utilizaram a mesma receita do Montijo do jogo da véspera (defesa zona), ganhando uma
vantagem no marcador, que se manteve ate ao intervalo. No 3º período, a equipa do Montijo
voltou a entrar forte e equilibrou o parcial, mas sem conseguiu anular ainda a vantagem das
visitantes. No 4º e decisivo período o jogo manteve-se muito equilibrado. A 2 minutos do final o
Montijo vencia por 3 pontos. A equipa de Sintra manteve-se mais serena e confiante,
passando, nos últimos segundos, para a liderança do marcador, obtendo uma importante
vitória fora de portas.

Os dois próximos jogos disputam-se em Sintra, sendo de esperar partidas equilibradas,
disputadas e com qualidade. Acresce ainda o facto de, já neste fim de semana, se poder
encontrar o Campeão Nacional da 1ª Divisão 2010-2011.

Resultados dos Jogos Final do Play-off
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21/05/2011
MONTIJOBANDABASKET 53-49 Esc.M.Alberta Menéres

21/05/2011
MONTIJOBANDABASKET 44-46 Esc.M.Alberta Menéres

Próximos jogos da Final do Play-off

28/05/2011
Esc.M.Alberta Menéres - MONTIJOBANDABASKET

29/05/2011
Esc.M.Alberta Menéres - MONTIJOBANDABASKET
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