ATAQUE 5

o dia I Sexta-feira, 13.3.2020

m fim

o na Copa do Brasil

Goiás

firula

PANCADARIA. Em jogo com briga generalizada
e oito expulsões, Grêmio e Inter ficaram no 0 a 0,
no primeiro Gre-Nal na história da Libertadores.

n site: www.odia.com.br

ATUAÇÕES

VASCO
FERNANDO MIGUEL: Com belas e
difíceis defesas, evitou derrota por
placar mais dilatado. Sem culpa no
gol do Goiás. NOTA 6

AFP

O meia Juan Mata
fez o terceiro gol
na vitória do
Manchester United

YAGO PIKACHU: Teve muito
trabalho na defesa. Mesmo assim, se
esforçou para marcar presença no
ataque e criar boas jogadas. NOTA 6
WERLEY: Bateu cabeça o tempo
todo. Desatento e lento na marcação,
chegou atrasado em algumas
jogadas. NOTA 5
LEANDRO CASTAN: Um pouco
melhor do que o companheiro de
zaga. O que não significa muita coisa
no cenário atual. NOTA 6
HENRIQUE: Ficou mais preso à
marcação. Inoperante demais no
apoio ao ataque. NOTA 5
ANDREY: Bem na distribuição de
jogadas. Mas é uma gota de talento
no oceano de incompetência do meio
de campo vascaíno. NOTA 7
RAUL: Muita transpiração, mas
pouca inspiração. Afobado. NOTA 5
BENÍTEZ: Entrou e ao menos tentou
dar mais dinâmica nas jogadas
ofensivas. NOTA 6
GUARÍN: O mais determinado na
busca pela vitória. Mas, isolado, jogou
quase sozinho. NOTA 6
JUNINHO: Entrou e não conseguiu
fazer o Vasco evoluir no jogo. Arriscou
alguns chutes de fora, mas sem
sucesso. NOTA 5

UNITED ATROPELA: 5 A 0

C

om portões fechados devido ao surto de
coronavírus, o Manchester United goleou o
Lask-AUT por 5 a 0, fora de casa, na abertura das oitavas de final da Liga Europa. Com isso,
está praticamente classificado à próxima fase
da competição. Uma das favoritas ao título, a
equipe do técnico norueguês Ole Solskjaer, com
formação mista, dominou as principais ações e
balançou a rede com Ighalo, Daniel James, Juan
Mata, Greenwood e Andreas Pereira, estes dois
últimos já nos acréscimos da partida. O jogo
de volta, em Old Trafford, ainda não tem data
marcada, já que a Uefa promoverá uma reunião
sobre o coronavírus, no dia 17, para decidir o
futuro da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

MARRONY: Atuação apagada, uma
figura discreta em campo. Não
atravessa boa fase. NOTA 5

MARCELO LEVA
MULTA EM MADRI

CANO: Sempre uma bela opção ofensiva, mas foi bem marcado e teve
poucas chances de gol. NOTA 6,5

NNO lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi
multado em R$ 563 mil por
dirigir sem habilitação e estourar o limite de pontos na
carteira. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior de
Justiça de Madri, após Marcelo ter sido flagrado dirigindo a 134 km/h, no dia 19
de dezembro do ano passado. Ele já tivera problema semelhante em 2013, quando
também foi punido por pontos estourados. Na ocasião,
sua pena foi de 6 mil euros.

VINÍCIUS: Embora jovem, mostrou
personalidade na busca pelo gol.
Inexplicavelmente foi substituído por
Abel Braga no intervalo. NOTA 6
RIBAMAR: Entrou e ao menos lutou,
mas poderia ter sido mais acionado
pelo meio de campo. NOTA 6

GOIÁS
Bem armado na defesa, mas sem
abdicar da busca pelo gol, ignorou o
fato de jogar na Colina e soube se
impor. Destaque para Rafael Moura e
Vinícius pela dedicação

AFP

FIFA APROVA TESTE
DE NOVAS REGRAS
NNEm reunião nos Países Baixos, com representantes de
Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos, a Fifa
decidiu aprovar o teste de
cinco mudanças nas regras
do futebol, que têm o objetivo de deixar o jogo mais
dinâmico e atrativo. As alterações propostas foram: a reposição da bola em jogo com
os pés, caso saia pela linha
lateral; o jogador cobrar uma
falta para ele mesmo; substituições ilimitadas; contagem do cronômetro apenas
quando a bola estiver em
jogo; períodos de exclusão
por amostragem de cartões.
A Federação Holandesa deve
ser a primeira a colocar em
prática essas mudanças, já
na próxima temporada, nas
categorias de base.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
SPORTV
Seleção Sportv
13h (vivo)
Campeonato Paulista
Oeste x Botafogo
18h30 (vivo)
Bragantino x Água Santa
21h15 (vivo)
ESPN BRASIL
Bate-Bola Debate
12h (vivo)
Futebol no Mundo
14h (vivo)
Sportscenter
15h (vivo)
Futebol na Veia
18h (vivo)

Marcelo: multa de R$ 563 mil

FOX SPORTS
Tarde Redonda
15h30 (vivo)
NBB
Franca x Bauru
21h05 (vivo)

