Sesi/SP e Bauru lideram o Paulista de Voleibol 2017
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A competição ainda está no meio de sua primeira fase, mas, mesmo assim, algumas equipes já
começam a se destacar no Campeonato Paulista de Voleibol Adulto, Divisão Especial. O
torneio
masculino, que começou mais cedo, tem, até o dia 30 de agosto, o Sesi-SP como
líder invicto do principal torneio regional do país, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias em
cinco jogos, seguido pelo EMS Funvic Taubaté, atual campeão estadual, com 11 pontos. O
Vôlei Renata, de Campinas, aparece em terceiro lugar, com 9 pontos (4 jogos e três vitórias).
No torneio feminino, que ainda apresenta pouco jogos, a primeira colocação é do Vôlei Bauru,
com 7 pontos após quatro jogos, com duas vitórias. Em seguida aparece o Renata
Valinhos/Country, com 3 pontos após uma vitória na única partida realizada. Em terceiro está o
Sesi-SP, também com três pontos em dois jogos e uma vitória obtida.
Classificação até 30/08
Masculino
1) Sesi-SP, 15 pontos (5 jogos/5 vitórias)
2) EMS Funvic Taubaté, 11 pontos (5 jogos/4 vitórias)
3) Vôlei Renata, 9 pontos (4 jogos/3 vitórias)
4) Voleibol Um Itapetininga, 7 pontos (4 jogos/2 vitórias)
5) Corinthians-Guarulhos, 6 pontos (4 jogos/2 vitórias)
6) São José dos Campos, 6 pontos (5 jogos/2 vitórias)
7) Vôlei Ribeirão, 3 pontos (5 jogos/1 vitória/0,89 ponto average)
8) Super Vôlei Santo André, 3 pontos (5 jogos/1 vitória/0,88 ponto average)
9) Climed/Atibaia, 0 ponto (3 jogos/0 vitória)
Feminino
1) Vôlei Bauru, 7 pontos (4 jogos/2 vitórias)
2) Renata Valinhos/Country, 3 pontos (1 jogo/1 vitória)
3) Sesi-SP, 3 pontos (2 jogos/1 vitória)
4) Hinode Barueri, 3 pontos (3 jogos/1 vitória)
5) E.C. Pinheiros, 3 pontos (2 jogos/1 vitória)
6) Vôlei Nestlé, 2 pontos (2 jogos/1 vitória)
7) São Cristovão Saúde/São Caetano, 0 ponto (0 jogos/0 vitórias)
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