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MAIS DESPORTO

A BOLA

Extremo David West foi uma das figuras da noite ao tentar limitar ao máximo a ação de LeBron James

TÉNIS

MIKE EHRMANN/AFP

CALENDÁRIO DO ‘PLAY-OFF’

Michelle em
Roland Garros

j Conferência Este j Ronda inaugural
76’ers-Bulls
Heat-Knicks
Pacers-Magic
Celtics-Hawks

Resultado final 4-2
Resultado final 4-1
Resultado final 4-1
Resultado final 4-2

j N.º 1 nacional jogará ‘qualifying’ do Grand Slam da terra
batida a partir de quarta-feira

j Meias-finais de Conferência
Jogo 2: Heat-Pacers
75-78 (1-1)
Jogo 3: 76’ers-Celtics madrugada de ontem (1-1)

j Conferência Oeste j Ronda inaugural
Jazz-Spurs
Mavericks-Thunder
Nuggets-Lakers
Clippers-Grizzlies

Resultado final 0-4
Resultado final 0-4
Resultado final 3-4
Resultado final 4-3

j Meias-finais de Conferência
108-92 (1-0)
madru. de ontem (1-0)

Pacers-Heat, Jogo 3
00.00 h j Sport TV2
Spurs-Clippers, Jogo 2
02.30 h j NBA TV

Mais NBA
j SPURS. Os Clippers preocuparam-

j

j

j

se em travar o base Tony Parker (7
pts, 11 ass) para reduzir a forte e
variada capacidade ofensiva de San
Antonio, mas esqueceram-se que
Tim Duncan (26 pts, 10 res) foi quem
ajudou os texanos a conquistar
quatro títulos e este lembrou-lhes
esse fato na vitória (108-92) no Jogo
1 da meia de Oeste. Os Spurs não
perdem há 15 partidas seguidas.
LAKERS I. A NBA multou Andrew
Bynum em 11.707 euros por não ter
estado disponível para a imprensa
após o treino de terça-feira em OKC,
como mandam as regras do play-off.
LAKERS II. Devan Ebanks foi
penalizado em 19.512 euros por ter
refilado com um adversário, árbitro e
por tirar a camisola após ser expulso
do Jogo 1 em Oklahoma City.
BULLS. O médico que, no sábado,
operou Derrick Rose ao ligamento
cruzado do joelho esquerdo, disse
que a recuperação do base pode
durar entre oito meses a um ano e
que se ela tivesse acontecido há 20
anos provavelmente o MVP de
2010/11 não voltaria a jogar.

Calar Miami e irritar Wade
Pacers levam série para Indianápolis empatada a 1-1 d Há 12 jogos de
‘play-off’ que os Heat não perdiam em casa contra equipas de Este
NBA
Por

MIGUEL CANDEIAS

O

poste Chris Bosh sofreu
umadistensãoabdominal
no Jogo 1 e não se sabe
quando ou se volta a jogar no play-off. Os Pacers, mais poderosos junto às tabelas, viram nisso uma oportunidade
única para levar a melhor sobre os favoritos Heat. Na última jornada confirmaram-na: ganharam por 75-78
e igualaram a série (1-1). Mas se antes de começar a meia-final de Este
já havia multas ao treinador de Indiana e picardias entre jogadores,
agora o duelo promete endurecer física e verbalmente. Mais ainda do
que se viu no Jogo 2.

Dwyane Wade (24 pts, 6 res, 4
ass) não gostou que alguns elementos dos Pacers tenham ficado a festejar no court na American Airlines
Arena e deixou no ar a desforra.
«Ouvi dizer que, de certa forma,
eles querem ser como os Dallas Mavericks. Vi a pequena celebração que fizeram no final. Não
sei se contavam vencer, mas
nós, todas as noites que
entramos em campo,
é para ganhar», disse o base, fazendo
também referência a
uma declaração do
treinador Frank Vogel num desconto de
tempo, para que a
equipa jogasse como
os Mavs que, recorde-se, derrotaram os
Heatno Finals de2011.

No entanto Wade só se pode queixar de si depois de ter falhado uma
entrada para o cesto a 16 segundos
(75-77) do apito final. Pouco antes,
a 34,2 segundos, LeBron James (28
pts, 9 ress, 5 ass, 6 rbl) desperdiçara dois lances livres (75-76). David
West (16 pts, 10 res) e George Hill (15)
foram os melhores dos forasteiros
mas foi Roy Hibbert (8 pts,
11 res, 3 abf) junto ao cesto que
regularmente intimidou
os homens da
casa.

AP

Jogo 1: Spurs-Clippers
Jogo 2: Thunder-Lakers

Michelle Larcher de Brito vai jogar o
qualifying de Roland Garros, o Grand Slam
da terra batida cuja qualificação arranca,
em femininos, na quarta-feira. A n.º 1
nacional, 146.ª mundial, regressa, assim, à
quinzena parisiense na qual deu nas
vistas na estreia em 2009, quando atingiu
a 3.ª ronda, depois de desbravar caminho
desde o qualifying. Então, a lisboeta, de
19 anos, perdeu com Aravane Rezai num
polémico duelo em que a francesa se
queixou dos gritos de Michelle. Já Maria
João Koehler (211.ª), tricampeã nacional
absoluta, figura na lista de alternates,
mas o facto de ter 22 jogadoras à frente
deixa a pupila de Nuno Marques em
espera para saber se a estreia no pó de
tijolo francês vai concretizar-se. Koehler,
recorde-se, começou 2012 a passar a
qualificação do Open da Austrália e, no
início do mês, tornou-se na terceira
portuguesa a passar uma ronda do
quadro principal no Estoril Open. Em
masculinos, só Rui Machado tem entrada
garantida no quadro principal. Frederico
Gil, João Sousa e Gastão Elias conhecem
o sorteio da qualificação segunda-feira e
iniciam a competição na terça-feira.
Portugal estará representado no quadro
principal de juniores por Frederico Silva,
com Vasco Mensurado à espera de
desistências alheias. No Masters 1000 de
Roma, onde foi batido o recorde de
assistência num só dia, com 18.396
espetadores só na sessão da tarde, Roger
Federer (n.º 2 mundial) bateu o argentino
Carlos Berlocq (6/4 e 6/3) e vai ser posto
à prova pelo campeão de 2001 e ex-n.º 1
mundial, Juan Carlos Ferrero. Rafael Nadal
(2.º) ganhou a Florian Mayer (6/1 e 7/5).
Agneszka Radwanska (3.ª ) e Marion
Bartoli (7.ª) perderam, Caroline Wozniacki
(6.ª) abandonou.
C. L.

AFP

ATLETISMO

j Prova de 10 km só para mulheres será a 9 de junho. Domingo é
madrinha do Douro Vinhateiro
Jéssica Augusto vai voltar a
competir nas ruas de Nova Iorque,
a 9 de junho, mas agora sem homens por perto... Pelo menos a
correr. A atleta será uma das convidadas entre a elite da 41.ª edição
da prova de 10 km NYRR New York
Mini, a mais antiga destinada apenas a mulheres – realizou-se pela
primeira vez em 1972, apenas com
78 participantes.
Jéssica estreou-se na cidade
norte-americana em março do ano
passado, na meia-maratona, regressando em novembro, para a
maratona de Nova Iorque, na qual
viria a desistir - com mínimos para
a maratona dos Jogos Olímpicos, a
atleta voltou aos 42 km em abril

deste ano, confirmando a sua marca em Londres.
Organizado pela New York Road
Runners, o evento do próximo dia
9 de junho inclui a competição e
uma vertente mais lúdica, convidando mães, avós e filhas a juntarem-se para celebrar a correr ou a
andar. O recorde do percurso
(30,29 minutos, em 2002) pertence à marroquina Asmae Leghzaoui,
mas entre as vencedoras estão ilustres atletas como Paula Radcliffe
(recordista mundial da maratona)
ou a norueguesa Grete Waitz (antiga recordista mundial e que venceu a maratona de Nova Iorque por
nove vezes) e a queniana Tegla Loroupe (a primeira africana a vencer em Nova Iorque e por cinco
vezes campeã mundial da meiamaratona), com cinco triunfos
cada. A edição de 2011, ganha pela

D. R.

Jéssica regressa a Nova Iorque

Melhor marca
mundial de Sum
j Queniana vence de forma categórica os 1500 metros no ‘meeting’ de Daegu

Jéssica Augusto é uma das convidadas da corrida só para mulheres de dia 9 de junho
queniana Linet Masai, foi dedicada a Waitz, falecida em abril desse ano.
Para Jéssica será uma estreia e,
antes disso, já este domingo, esta-

rá no Douro Vinhateiro, como madrinha da meia-maratona que se
realiza entre Pinhão e Peso da Régua, e da qual a A BOLA é jornal
oficial.
SOFIA COELHO

A queniana Eunice Sum rubricou a
melhor marca mundial do ano, ao
terminar a prova de 1500 metros do
Meeting de Daegu, Coreia do Sul, com a
marca de 4.05,99 minutos. Desta forma a
atleta africana superou o melhor máximo
do ano da autoria da norte-americana
Anna Pierce, que tinha corrido a distância
em 4.07,00 m em Stanford, nos EUA, a
29 de abril. Aliás, as três primeiras
classificadas superaram a marca de
Pierce. Da pista de Daegu veio também
um alerta do etíope Mohammed Aman
ao queniano David Rudisha, rei dos 800
m. Aman, que já tinha alcançado a
segunda melhor marca em 2011, venceu
com o registo de 1.43,51 m.

