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Esporte&

São José Basketball recebe
a tabela do Paulista adaptada
na fórmula de disputa
Foto: Divulgação

O coronavírus tirou meses do calendário e levou as
competições para um menor número de rodadas
Da redação
JOGANDO JUNTOS

O

São José Basketball já recebeu
as diretrizes do Campeonato
Paulista que virá em outubro
e com o protocolo de segurança contra o coronavírus, sem público
nos ginásios. A fórmula de sistema foi
alterada para que um menor número de
rodadas seja encaixado em um calendário comprometido pela pandemia.
Uma das principais e mais importantes competições de basquete do país
já tem data para acontecer. O Campeonato Paulista 2020 da Divisão Especial
Masculina – Série A1 terá início em 1º
de outubro e contará com a participação de 11 equipes. A final deverá acontecer em novembro, entre os dias 7 e 10.
A Federação Paulista de Basketball
(FPB) anunciou, no final de agosto,
as 11 equipes que vão disputar o título dessa temporada. São elas: Sesi
Franca Basquete (atual campeão),
Mogi Basquete, Zopone Bauru Basket,
Liga Sorocabana de Basquete (LSB),
Unifae São João da Boa Vista, Corinthians, São Paulo, Club Athletico Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, São
José Basketball e Basquete Osasco.
Durante esses cinco meses de quarentena, a FPB e seus filiados se reuniram
virtualmente para, em conjunto, viabilizar a realização do Paulista 2020 de
forma segura e consciente, respeitando

a saúde de jogadores, comissão técnica, oficiais de quadra e mesa, enfim, de
todos os envolvidos na competição.
“A pandemia pegou o mundo de surpresa e nos deixou sem saber o que realmente iria acontecer. Durante esse período de quarentena, mantivemos o nosso
trabalho e a volta das competições sempre foi uma prioridade, embora a saúde
de todos seja ainda o mais importante.
Fico muito feliz e satisfeito de estarmos
voltando com o basquete, seguindo um
protocolo de segurança e todas as orientações dos órgãos governamentais. Conseguimos adequar o calendário e vamos
um realizar um campeonato de alto nível
como nos anos anteriores”, destacou
Enyo Correia, presidente da FPB.
A disputa
Pelo sistema de disputa, as equipes
estão divididas em Chave A e Chave

B e jogarão em turno único na fase
classificatória. Quatro equipes de cada
grupo se classificam para compor as
Chaves C e D, que serão disputadas em
quadrangular sediado de turno único
e completo. Classificarão as duas primeiras de cada chave, que jogarão a
Final, em sistema de cruzamento olímpico (1C X 2D, 1D X 2C // perdedor x
perdedor, vencedor x vencedor).
Formam a Chave A: Sesi Franca Basquete, Mogi Basquete, Zopone Bauru
Basket, Liga Sorocabana de Basquete
(LSB) e Unifae São João da Boa Vista.
A Chave B é composta por Corinthians,
São Paulo, Club Athletico Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, São José
Basketball e Basquete Osasco. Todos os
jogos do Paulista 2020 serão transmitidos ao vivo, via streaming, com jogos
semanais na TV. A FPB divulgará nos
próximos dias a emissora. g
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