ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019
COMUNICADO N.º 6 – 24 de Outubro de 2018

1 – CALENDÁRIO CAMPEONATO DE ILHA (27-28 OUTUBRO)
JOGOS

EQUIPAS

M-4X4

ESCALÃO

GÉNERO

COMPETIÇÃO

DATA

HORA

LOCAL

Minis

Misto

Torneio 4x4 (calendário a
definir)

27-out-18

09H0018H00

EBIRG

IF-CI-1

ADUPS

IVA

Iniciados

Femininos

Campeonato de Ilha
(1ªFase)

28-out-18

09h00

EBIRG 1

IF-CI-2

CARP

VCSM

Iniciados

Femininos

Campeonato de Ilha
(1ªFase)

28-out-18

09h00

EBIRG 2

IF-CI-3

ADUPS

VCSM

Iniciados

Femininos

Campeonato de Ilha
(1ªFase)

28-out-18

10h30

EBIRG 1

IF-CI-4

CARP

CLK

Iniciados

Femininos

Campeonato de Ilha
(1ªFase)

28-out-18

10h30

EBIRG 2

IF-CI-5

IVA

CLK

Iniciados

Femininos

Campeonato de Ilha
(1ªFase)

28-out-18

12h00

EBIRG 1

IF-CI-6

CARP

VCSM

Iniciados

Femininos

Campeonato de Ilha
(1ªFase)

28-out-18

12h00

EBIRG 2

2 – REGULAMENTO CAMPEONATO DE ILHA 2018-2019
1- O presente regulamento diz respeito apenas às competições do Campeonato de Voleibol da Ilha de São
Miguel, que se irá desenrolar entre os meses de Outubro e Maio, em todos os escalões.
2- Antes do início do campeonato de ilha de São Miguel, todos os clubes com mais do que uma equipa por
escalão deverão definir nos serviços administrativos da Associação de Voleibol de São Miguel os atletas
inscritos nas respetivas equipas (Exemplo: Atletas da equipa A, equipa B, etc), devendo assim permanecer
até ao final do campeonato de ilha.
3- No final da competição serão entregues medalhas individuais aos atletas e treinadores campeões de ilha
de São Miguel em cada escalão.
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4- Na presente época de 2018/2019 a competição será organizada do seguinte modo, por escalão:
4.1- Campeonato de Ilha de Iniciados Masculinos (2 equipas de iniciados).
Nesta competição apenas participam a Associação dos Antigos Alunos (AAA), com duas equipas de iniciados
(AAA-A e AAA-B).
Serão disputadas 7 jornadas simples (1 jogo por jornada). Totalizando 7 jogos.
Conforme proposta aprovada em reunião de clubes de final da época anterior e início da presente época
desportiva, o clube da Associação dos Antigos Alunos (AAA), irá competir igualmente com uma equipa
composta por atletas do escalão de iniciados masculinos no campeonato de ilha de São Miguel com as
equipas dos escalões de juvenis masculinos e juniores/seniores femininos, por forma a proporcionar um
melhor nível competitivo a este escalão.
4.2- Calendário do Campeonato de Ilha de Iniciadas Femininas (5 equipas de Iniciadas)
Participam 5 clubes no escalão de iniciados femininos (ADUPS-Associação Desportiva Unidos Por Sí; CARP;
CLK; CDIVA; e VCSM). Conforme proposta dos clubes em reunião do dia 11/10/2018, a prova será
distribuída em 3 fases:
- 1ª fase do campeonato de ilha será realizado ao longo de 9 jornadas, a 5 voltas no sistema Todos-contraTodos (por questões organizativas todas as equipas realizam em 2 jornadas 3 jogos por fim de semana,
podendo realizar em algumas jornadas mais do que um jogo com a mesma equipa adversária);

- 2ª fase do campeonato de ilha será um PLAY-OFF com as 3 equipas melhor classificadas da 1ª fase (para
definir as primeiras 3 equipas classificadas para o campeonato de ilha) e um PLAY-OUT com as 4ª e 5ª
classificadas da 1ª fase, juntamente com a equipa de iniciados masculinos da AAA (para definir a 4ª e 5ª
equipas classificadas no campeonato de ilha). A 2ª fase será realizada ao longo de 3 jornadas, a 3 voltas
(sistema Todos-contra-Todos);
- 3ª Fase do campeonato será disputada por 4 equipas (Todas,exceto a campeão de ilha do escalão) ao
longo de 4 jornadas, a 3 voltas (sistema Todos-contra-Todos) Os jogos realizam-se sempre em campos
lateriais devido ao elevado número de equipas e de jogos. No final do campeonato realiza-se o Torneio
Augusto de Cavaco entre as 2 equipas melhor classificadas no campeonato. No total o campeonato de ilha
totaliza 86 jogos (1ª Fase = 50 jogos + 2ª Fase = 18 jogos + 3ª Fase = 18 jogos).
4.3- Calendário do Campeonato de Ilha de Juvenis Masculinos (3 equipas de juvenis + 1 de Iniciados).
Neste competição participam 3 equipas de juvenis masculinos (AAA-1 ; CLK ; CDIVA) e 1 de iniciados
masculinos (AAA-2).
O campeonato de ilha será disputado em 9 jornadas, jogando em cada jornada todas as equipas no sistema
Todos-contra-Todos.
A equipa da AAA-2 (iniciados masculinos) participa em 8 das 9 jornadas. No final do campeonato de ilha as
duas equipas melhor classificadas do escalão de juvenis masculinos irão disputar entre si (1 jogo) o Torneio
Augusto Cavaco de preparação para o campeonato regional.
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Tendo em conta o reduzido número de equipas, não se irá organizar uma 2ª fase do campeonato de ilha.
Os jogos entre as equipas de juvenis masculinos e a equipa da AAA-2 (Iniciados), não contarão para a
classificação do campeonato de ilha de são Miguel de juvenis masculinos.

4.4 - Calendário do Campeonato de Ilha de Juvenis Femininos (5 equipas de juvenis + 1 de Iniciados)
Participam 5 clubes no escalão de juvenis femininos (CARP; CLK; CDIVA; CDCESRG; e VCSM-1) e 1 clube do
escalão de iniciados femininos (VCSM-2).
A 1ª fase do campeonato de ilha de São Miguel será realizada ao longo de 10 jornadas, a 4 voltas (sistema
Todos-contra-Todos). Os jogos realizam-se sempre em campos laterais devido ao elevado número de
equipas e de jogos. No final do campeonato realiza-se o Torneio Augusto de Cavaco entre as 2 equipas
melhor classificadas no campeonato.
A 2ª fase do campeonato será disputada por 4 equipas apenas do escalão de juvenis femininos (2º ao 5º
classificado do campeonato de ilha) ao longo de 4 jornadas, a 3 voltas (sistema Todos-contra-Todos).
No total o campeonato de ilha totaliza 78 jogos (1ª Fase = 60 jogos + 2ª Fase = 18 jogos).
Os jogos entre as equipas de juvenis femininos e a equipa do VCSM-2 (Iniciadas), não contarão para a
classificação do campeonato de ilha de são Miguel de juvenis femininos.

4.5 - Calendário do Campeonato de Ilha de Juniores Masculinos (2 equipas de juniores)
Nesta competição apenas participam a Associação dos Antigos Alunos (AAA) e Clube Atlético de Rabo de
Peixe (CARP)
Serão disputadas 7 jornadas simples (1 jogo por jornada). Totalizando 7 jogos. No final do campeonato
realiza-se o Torneio Augusto de Cavaco entre as 2 equipas.

4.6 -Calendário do Campeonato de Ilha de Juniores e Seniores Femininas (2 equipas de Juniores + 1
equipa de Seniores + 1 equipa de Iniciados Masculinos)
Nesta competição participam três clubes, sendo 1 equipa de Seniores Femininos (VCSM-SF), 2 equipas de
Juniores Femininos (CLK e VCSM-JF) e 1 equipa de Iniciados Masculinos (AAA-IM).
O campeonato de ilha será realizado ao longo de 10 jornadas.
Realizam-se um total de 19 jogos neste escalão, sendo 7 jogos entre as equipas Juniores Femininas do CLK e
VCSM-JF (para apuramento da campeã de ilha neste escalão), 4 jogos entre as equipas da AAA (IM) e VCSM
(JF/SF), 5 jogos entre as equipas do CLK (JF) e VCSM (JF/SF) e 3 jogos entre as equipas da AAA (IM) e CLK
(JF).
Deste modo a equipa de Juniores/Seniores Femininos do VCSM realiza um total de 10 jogos para o
campeonato de ilha.
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4.7 - Calendário do Campeonato de Ilha de Seniores Masculinos (2 equipas de juniores)
Nesta competição apenas participam a Associação dos Antigos Alunos (AAA-B) e Clube Atlético de Rabo de
Peixe (CARP)
Serão disputadas 7 jornadas simples (1 jogo por jornada). Totalizando 7 jogos. No final do campeonato
realiza-se o Torneio Augusto de Cavaco entre as 2 equipas
5- Conforme proposta aprovada em reunião de clubes no final da época anterior, as equipas de iniciados e
juvenis podem utilizar em jogo um máximo de 2 atletas do escalão imediatamente abaixo, desde que
compareçam com um mínimo de 10 atletas do respetivo escalão (exemplo: 2 minis + 10 iniciados / 2
iniciados + 10 juvenis).
6- Os clubes com equipas no escalão de iniciados que compareçam nos jogos com menos de 9 atletas, serlhes-á averbada falta comparência ao 3º incumprimento (em jornadas concentradas considera-se apenas 1
falta de comparência independentemente do número de jogos agendados) e os clubes com equipas no
escalão de minivoleibol que compareçam nos encontros com menos de 8 atletas, ser-lhes-á averbada falta
comparência ao 3º encontro (considera-se 1 encontro a totalidade de jogos realizados num determinada
data).
7- Em nenhuma das competições previstas anteriormente serão averbadas derrotas por utilização de
atletas de escalões diferentes com intervalos inferiores a 15 horas.
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