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ÉPOCA DESPORTIVA 2017/2018 

COMUNICADO N.º 40 – 19 Junho de 2018 

 

1 – TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 2018 

O Torneio de Voleibol de Praia realiza-se na Praia das Milícias (em Ponta Delgada), durante o mês de junho e 

está aberto à participação de público federado e não federado, mediante pagamento da taxa de inscrição que 

poderá ser feito no local da prova. 

  

No dia 30 de junho, das 09h30 às 20h00, participam os escalões de formação femininos e masculinos 

(juniores, juvenis, iniciados e minis): 

Iniciados (12-14 anos): Triplas mas / fem - 3 € 

Juvenis (15-16 anos): Duplas mas/ fem - 6 € 

Juniores (17-18 anos): Duplas mas/fem - 8€ 

  

No dia 30 de junho, das 09h30 às 20h00, participam os escalões de formação femininos e masculinos 

(juniores, juvenis, iniciados e minis): 

  

A ficha de inscrição está disponível no site da Associação de Voleibol de São Miguel, emwww.avsm.pt, e 

deverá ser preenchida e enviada para gab.tecnico@avsm.pt, até DIA 22 DE JUNHO DE 2018 (ESCALÕES 

DE FORMAÇÃO) 

 

2 – AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA TREINADORES (6 E 7 DE JULHO DE 

2018) 

A Associação de Voleibol de São Miguel divulga a realização da ação de formação contínua creditada (3 

unidades de crédito) que se realiza nos dias 6 e 7 de julho no Complexo Desportivo das Laranjeiras, com o 

preletor Prof. Ricardo Oliveira, conforme horário seguinte: 

 

 

https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?C=-sojdtELbz2NUXDe5WZjjlXwXpuiDhwxTaW7ZMEWM3t8nKVHtMvVCA..&URL=file%3a%2f%2f%2fH%3a%5cAVSM%5c15%252016%5cCalend.2015-2016%5cVolei%2520de%2520Praia%2520(Julho%25202016)%5cTor.Volei%2520Praia%2520(17a19.Julho.2015)%5cXXI%2520Volei%2520Praia%25202014%5cFicha%2520Informativa%5cwww.avsm.pt
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?C=MhtFv2DG93MMPpmZ6pZzcJxxLkju9euNyF4dgtZ8kDx8nKVHtMvVCA..&URL=mailto%3agab.tecnico%40avsm.pt
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6 de Julho (18h30) 

 - O Voleibol nas escolas 
- Diferenças do voleibol escolar e federado 

- Identificar os princípios básicos do treino escolar 

- Aplicação Prática 1x1 2x2 3x3 e 4x4 

  

7 de Julho (8h30-13h30 / 14h30-19h30) 

- As limitações da modalidade em contexto de treino escolar. 

- Principais problemas do treino no 1.º Ciclo 

- Apresentar material didático para o treino em contexto escolar 

- Abordagem pedagógica para as primeiras idades. 

- Preparação de sessões de treino. 

- Divisão em pequenos grupos de trabalho e preparação de atividades sobre a temática. 

- Apresentação dos treinos dos formandos. 

- Aplicação Prática 1x1 2x2 3x3 e 4x4. 

  

As inscrições poderão ser feitas no local da formação (no dia 6 de julho). 

Taxa de inscrição: 10,00€ 

Os inscritos deverão fazer-se acompanhar de cartão de cidadão e título profissional de treinador desportivo 

(obrigatório para o posterior registo das unidades na plataforma PRODESPORTO do IPDJ) 

 

3 – ALTERAÇÕES A VIGORAREM NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019 – ESCALÕES DE 

FORMAÇÃO  

ESQUEMAS DE PROVAS  

INICIADOS (MASCULINOS E FEMININOS) 

As equipas de iniciados para participarem nas provas oficiais da AVSM, terão de ter inscritos no mínimo 9 

atletas. Caso não apresentem nos jogos o mínimo de atletas regulamentares (mínimo de 9 atletas), ser-lhe-á 

aplicado falta de comparência ao 3º incumprimento. 
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REGULAMENTO DE MINIVOLEIBOL 

As equipas de minis para participarem nas provas oficiais da AVSM, terão de ter inscritos no mínimo 8 atletas. 

Caso não apresentem nos jogos o mínimo de atletas regulamentares (mínimo de 8 atletas), ser-lhe-á aplicado 

falta de comparência ao 3º incumprimento. 

 

4 – CURSO DE ÁRBITROS NÍVEL I 

Pela presente informa-se que estão abertas, até ao dia 30 de junho, as inscrições para o curso de árbitros de 

nível I de voleibol, que decorrerá em S. Miguel entre os dias 5 e 9 de Setembro. 

Mais se informa que todos os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição que se encontra na site da 

AVSM e remetê-la, via email, para a CAR (arbitragem@avsm.pt) além de terem o encargo de 35.00€ de taxa 

de inscrição a liquidar na altura do inicio do curso. Abaixo segue o respetivo horário de curso. 
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5 – REUNIÃO DE CLUBES (04/07/2018)  

A Associação de Voleibol de São Miguel convida os seus clubes associados e respectivos treinadores a 

comparecerem à reunião de clubes de encerramento da época desportiva 17/18, no dia 04 de julho pelas 

20h00, na sede da AVSM, para o habitual balanço desportivo da presente época e acolhimento de propostas 

para a próxima época 17/18. 

 

6 – FELICITAÇÕES 

A Associação de Voleibol de São Miguel felicita a Associação dos Antigos Alunos e Volei Clube de São Miguel pela 

excelente prestação no Encontro Nacional de Minivoleibol que se realizou em Vila Nova de Gaia. 


