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INFORMAÇÃO
(infosdatecnicomar3-CNBC124)

ASSUNTO: Domingos Vieira e Joaquim Soares apurados para a
Fase Final do Campeonato Nacional de Boccia

A Secção de Desporto Adaptado do SC Braga participou no CN de
Boccia da Zona Norte, das classes BC1, 2 e 4, prova realizada no
Pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto, nos dias 13 e 14 de Março.

Depois do apuramento de 3 atletas da classe BC3 (José Gonçalves;
Luís Silva; José Macedo), nesta prova foi possível apurar mais 2
atletas: Os atletas Domingos Vieira (Classe BC4) e Joaquim Soares
(Classe BC2), classificaram-se em 4º lugar nas respectivas classes,
garantindo assim a posição de apuramento para a fase final.

Fig.1: Domingos Vieira e Joaquim Soares em prova no Pav. Rosa Mota, Porto’2010
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Para além destes 2 atletas apurados, participaram as atletas Joana
Pereira (Classe BC4) e Alexandrina Oliveira (Classe BC2).
Joana Pereira foi estreante em provas federadas, após ter iniciado a
modalidade no desporto escolar, e depois de um interregno de 3 anos
devido aos seus estudos universitários. Colocada num grupo
extremamente difícil, ainda discutiu os jogos efectuados com muita
garra. No entanto, não conseguiu ultrapassar a fase de grupos.

Fig.2: Joana Pereira (SCB) em jogo com Pedro Clara (FCP), Porto’2010

Alexandrina Oliveira ultrapassou a fase de grupos, não tendo
conseguido ultrapassar o seu adversário nos 1/8 de final.
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O Sporting Clube de Braga continua os seus excelentes resultados,
tendo conseguido apurar 5 atletas de 3 classes diferentes para a fase
final do Campeonato Nacional.

Lembramos que somente os 4 primeiros classificados de cada zona
(Norte, Centro, Sul e Ilhas) têm acesso à fase final, pelo que a luta é
muito difícil, dado o elevado número de jogadores e a, cada vez maior,
qualidade dos praticantes.

No próximo dia 20 de Março, a Secção de Desporto Adaptado
participará também no 1º Torneio de Boccia de Vila Verde, uma prova
organizada em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Verde e
com a Escola Monsenhor Elísio de Araújo, em Pico de Regalados, prova
que servirá de preparação para as provas federadas de pares a realizar
no mês de Abril.
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