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O Montes Claros Vôlei (MG) recebeu o Canoas (RS), neste sábado (27.02), pela oitava rodada
do returno da Superliga masculina de vôlei 2015/2016, e conseguiu a vitória que o colocou na
quinta       posição da tabela, com 32 pontos. A equipe mineira venceu, de virada, por 3 sets a 1
(23/25, 25/18, 25/19 e 34/32), em 2h34 de partida realizada no Tancredo Neves, em Montes
Claros (MG).

  

A partida que deu a vitória ao time mineiro contou com boa atuação do levantador Rodrigo, que
foi premiado com o Troféu VivaVôlei. O ponteiro Kadu também foi fundamental para a vitória ao
ser o maior pontuador da partida, com 23 acertos. Após o jogo, o atacante elogiou o
desempenho do seu time.

  

“Nesses últimos jogos evoluímos bem taticamente, nosso bloqueio está mais eficaz e nosso
saque e ataque mais agressivos. Hoje buscamos a vitória nos detalhes, conseguimos arriscar
nos pontos decisivos e fomos felizes em fechar os três últimos sets”, disse Kadu.

  

Também neste sábado, o Maringá Vôlei (PR) foi a Belo Horizonte (MG) e venceu o Minas Tênis
Clube (MG) por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/21, 21/25, 31/29 e 15/12, em 2h20 de
jogo. O confronto contou com bom desempenho do japonês Fukuzawa, da equipe paranaense,
que recebeu o Troféu VivaVôlei. E, mesmo com a derrota do seu time, o oposto Escobar foi o
maior pontuador, com 26 acertos.

  

Em outro jogo, o São José Vôlei (SP) recebeu o JF Vôlei (MG) e conseguiu boa vitória por 3
sets a 0. Em 1h43 de partida, a equipe paulista venceu com parciais de 25/21, 25/16 e 29/27. O
oposto Alemão contribuiu bem para o resultado e faturou o Troféu VivaVôlei. Seu companheiro
de time, o ponteiro Diogo foi quem mais pontuou nesta partida, marcando o total de 13 pontos.

  

No último confronto deste sábado, mesmo na casa do adversário, o Voleisul (RS) derrotou o
Sesi-SP por 3 sets a 1 (30/28, 25/19, 20/25 e 25/17), em 2h06. O ponteiro Samuel foi eleito o
melhor do jogo e recebeu o Troféu VivaVôlei, e o oposto Franco, também do time gaúcho, foi o
maior pontuador, com 25 acertos.
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No primeiro jogo da rodada, o Sada Cruzeiro (MG) já havia vencido  Taubaté (SP) por 3 sets a
1. E, no encerramento, na próxima segunda-feira (29.02), o Brasil Kirin (SP) receberá o Bento
Vôlei (RS). A partida será às 18h30, no Taquaral, em Campinas (SP).
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