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COMUNICADO Nº 38 – 2015/2016 – 16 de Junho de 2016   

 

1 – REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ÉPOCA DESPORTIVA 15/16 (06/07/2016) 
A Associação de Voleibol de São Miguel convida a participação de todos os seus Clubes e 

respetivos Técnicos (de todos os escalões) para a reunião de encerramento da época 

desportiva, que terá lugar no dia 6 de julho, às 20h00, na sua sede, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1 – Balanço da atual época desportiva 

2- Preparação da próxima época desportiva 

3- Outros assuntos 

No sentido de se promover uma reunião produtiva, todas as propostas dos clubes para a próxima 

época deverão ser entregues por escrito ou enviadas para o email gab.tecnico@avsm.pt até ao dia da 

reunião. 

2 – CURSO DE TREINADORES GRAU I E II (2 A 14 DE SETEMBRO DE 2016) 
A Associação de Voleibol de São Miguel informa da realização o Curso de Treinadores de Grau I e II, 

que se realiza de acordo com o Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT), entre os dias 

2 e 14 de setembro de 2016, em Ponta Delgada (Escola Secundária Domingos Rebelo, componente 

teórica e prática). 

 

 

 

 

 

 

O curso do Grau I é composto por duas fases:  

- A Primeira Fase - Curricular, com um total de 81 horas divididas entre Formação Geral (41 horas) e 

Formação Especifica (40 Horas). Regulamento curso na página da FPV.  

A primeira fase do curso inicia-se no dia 2 de Setembro a 10 de Setembro, em regime concentrado e 

intensivo das 9h00/22h00 

- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 100 horas prática presencial (550h total) – (Ver 

regulamento de estágios, a enviar mais tarde, após inscrição definitiva).  

O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2016/2017 ou 2017/2018. 
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O curso do Grau II é composto por duas fases:  

- A Primeira Fase - Curricular, com um total de 123 horas divididas entre Formação Geral (63 horas) e 

Formação Especifica (60 Horas). (Ver regulamento curso)  

A primeira fase do curso inicia-se no dia 2 de Setembro a 14 de Setembro, em regime concentrado e 

intensivo das 9h00//22h00 

- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 100 horas prática presencial (550h total) – (Ver 

regulamento de estágios, a enviar mais tarde, após inscrição definitiva).  

O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2016/2017 ou 2017/2018. 

A presença de todos os participantes será obrigatória no dia 2 de Setembro. 

O Diretor do curso será o Professor João Ourique Fernandes (Diretor Técnico da AVSM). 

O período de inscrições decorrerá até 22 de Julho de 2016, mas, solicita-se que a mesma seja feita 

logo que possível (as pré-inscrições já realizadas são consideradas). A confirmação / pagamento da 

mesma só deverá ser feito, após a solicitação da AVSM, e se o candidato reunir as condições exigidas: 

idade, escolaridade (depende da idade – 9.º/12º.ano), e disponibilidade para realizar o estágio 

profissionalizante obrigatório. 

A ficha de inscrição deve ser remetida para a AVSM em formulário próprio (modelo será 

disponibilizado no site da AVSM). Juntamente com digitalização do Cartão de Cidadão ou Bilhete de 

Identidade e N.I.F. para  e-mail: gab.tecnico@avsm.pt 

Taxa de inscrição: 75,00 € (Grau I) e 125€ (Grau II)*  

A taxa inclui alojamento no Centro de Apoio aos Desportistas (nas traseiras do Pavilhão Sidónio Serpa 

ao lado da Escola Secundária Domingos Rebelo e Centro Comercial Parque Atlântico), para os 

formandos deslocados conforme condições definidas pela organização (ver ficha de inscrição). 

Para procederem à sua inscrição os candidatos deverão reunir os seguintes pré-requisitos:  

• Possuir a escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a idade) – 9.º /12.º ano;  

• Ter a idade mínima de 18 anos à data do início do curso ou 17 anos com autorização parental, mas 

18 anos no fim do Curso (com parte estágio). 

 • Ser detentor do TPTD de Grau I, com um mínimo de 2 anos de prática como treinador (apenas para 

os candidatos ao grau II). 
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3 – ENCONTRO REGIONAL DE MINIVOLEIBOL (10-12 de Junho de 2016) 
Terminou no passado dia 12 de junho de 2016, a XVIII edição do Encontro Regional de Minivoleibol, 

que aconteceu novamente em Ponta Delgada, organizado pela Associação de Voleibol de São Miguel. 

Não foi possível repetir a presença das nove ilhas dos Açores, devido ao cancelamento dos voos das 

ilhas do grupo ocidental, contudo este continua a ser o evento com maior significado nos escalões de 

formação entre ilhas.  

O nível técnico e qualitativo dos atletas tem vindo a melhorar significativamente nos últimos anos, 

porém o convívio, camaradagem, respeito pelos outros e a disciplina, são alguns dos valores que o 

Voleibol, promove naqueles que serão os futuros atletas, técnicos e dirigentes desportivos. 

A classificação final do encontro determinou a seguinte ordenação: 

 

 

A Associação de Voleibol de São Miguel, destaca a participação e classificação dos seus representantes 

femininos e masculinos, nomeadamente do Clube Kairos (1º lugar femininos), Volei Clube São Miguel 

(3º lugar femininos), Clube Desportivo Internacional Volei Açores (3º lugar masculinos) e Associação 

dos Antigos Alunos (4º lugar masculinos). 

 

Um agradecimento especial ao apoio da Direção Regional do Desporto, bem como Serviço de Desporto 

de São Miguel e Clube Kairos pela cedência de carrinhas de transporte. 

 

De destacar ainda a disponibilidade e apoio dos condutores no cumprimento dos horários do encontro 

(Srº José Carvalho, Srº Fernando Botelho e Srº Carlos Roque)  
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4 – REGULAMENTO TORNEIO ANIVERSÁRIO (ENCERRAMENTO ÉPOCA):  
18 DE JUNHO 2016 

 
OBJETIVO DA PROVA 

O torneio de Aniversário AVSM, tem como objetivo criar um momento de encerramento da época 

desportiva para todos os escalões e possibilitar aos Clubes a preparação da época desportiva seguinte.  

REGULAMENTO DE PROVA 

18 A competição será organizada em função do número de equipas por escalão e sua classificação 
no campeonato de ilha, podendo ser agrupadas na mesma competição, as equipas de escalões 
diferentes. 

2- Os clubes são responsáveis pela apresentação de marcadores, nomeadamente aqueles cujo o nome 
surge em primeiro lugar, exemplo: Equipa A vs Equipa B. A equipa A deve apresentar marcador. 

MODELO COMPETITIVO DE PROVA 

3-A competição será organizada de acordo com o modelo competitivo abaixo: 

Escalões Equipas Sistema competitivo e regulamento do torneio* 

Iniciados 

Femininos 

CARP  
CLK (A/B) 

ESRG (A/B) 
IVA 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos. 
Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 

pontos entre sí no resultado final). 
** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Iniciados 
+ 

Juvenis 
Femininos 

ESRG (AF) 
VCSM(AF) 

 IVA (AF)  
VCSM (IF) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos. 
Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 

pontos entre sí no resultado final). 
** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Juvenis 
+ 

Juniores  
+ 

Seniores 

Femininos 

IVA (SF) 

IVA (JF)  
CEVFC (JF)  
CLK (AF) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos 

Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final) 
 

Iniciados 
Masculinos 

CARP  

 
CLK  

 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos. 

Jogos à melhor de 5 sets, até 25 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final). 

** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 
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Escalões Equipas Sistema competitivo e regulamento do torneio* 

Iniciados 
+ 

Juvenis 

Masculinos 

AAA (AM)  
CLK (AM)  
IVA (AM)  

AAA (IM) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  

Todos contra todos. 
Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final). 

** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Juniores 
+ 

Seniores 

Masculinos 

CARP (SM) 
 IVA (SM)  
CLK (JM) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos. 
Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 

pontos entre sí no resultado final). 

 
* Serão aplicados os regulamentos federativos, excetuando as situações previstas no regulamento do 

torneio. 
**Nas competições em que participem atletas do escalão de iniciados, não se aplica o regulamento 
federativo específico para este escalão (não será necessário apresentar no mínimo 9 atletas, serão 

permitidas substituições e em cada set o treinador coloca em campo os jogadores que desejar). 
 
4- No final de cada prova, serão entregues as medalhas aos campeões de ilha de cada escalão, 

conforme horário previsto no quadro competitivo. 
Apenas serão entregues medalhas a atletas, técnicos e dirigentes que estejam inscritos no 

respetivo escalão e presentes no torneio. 
 
Em todos os casos omissos aplica-se o regulamento da Federação Portuguesa de Voleibol 

 

5 – ENCONTRO NACIONAL DE GIRAVOLEI (CDIVA APURADO PARA A FASE FINAL) 
 

A edição de 2016 do Encontro Nacional de Gira-Volei decorreu na Praia da Ribeira, na Albufeira do 

Azibo, em Macedo de Cavaleiros nos passados dias 28 e 29 de maio e contou com a presença de 700 

atletas, distribuídos por 57 campos montados ao longo de um relvado. Entre as diversas equipas 

participantes esteve em representação da Associação de Voleibol de São Miguel, o Clube Desportivo 

Internacional Volei Açores, com o seu núcleo natural do Pico da Pedra, sob orientação da monitora 

Amélia Frazão. 

A competição, que consiste na realização de um jogo reduzido (2x2) e adaptado (apenas recorrendo 

ao gesto técnico do passe), apurou nesta 1ª fase (de grupos) as melhores duplas, entre as quais se 

destacaram as atletas Sabrina Cabral e Alexandra Frazão Pereira do CDIVA, que foram assim apuradas 

para a fase final que se irá disputar nos dias 9 e 10 de julho em Matosinhos. 

De destacar que a participação neste evento de promoção do Voleibol, tem sido uma iniciativa 

suportada pelo próprio clube, como incentivo à formação. 
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6 – CALENDÁRIO COMPETITIVO (Junho e Julho de 2016) 
 
 

N.º ORGANIZAÇÃO COMPETIÇÃO DATA HORARIO LOCAL OBSERVAÇÕES 

TE AVSM 

TORNEIO DE ANIVERSÁRIO  
(ENCERRAMENTO ÉPOCA)  

 
ESCALÕES: INICIADOS – SENIORES 

(FEMININOS E MASCULINOS) 

18 de Junho 
Disponível 
no site da 

AVSM  
CDL 

Será realizada a 
entrega das medalhas 
aos campeões de ilha 

da AVSM 

VP AVSM/CMPD 

XXIII TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA AVSM 
 

ESCALÕES: INICIADOS – SENIORES 
(FEMININOS E MASCULINOS) 

 
Organização: Associação de Voleibol de São Miguel 
Parceria: Câmara Municipal de Ponta Delgada 

8 a 10 de 
Julho 

Brevemente 
disponível 
no site e 

facebook da 
AVSM  

Praia das 
Milícias 
(Ponta 

Delgada) 

Torneio aberto à 
participação de 
duplas e triplas 
federadas e não 

federadas. 

 
 
 

VP 
FPV/AVSM 
/CLK/CMPD 

 

I ETAPA AÇORES - CAMPEONATO NACIONAL DE 
VOLEIBOL DE PRAIA 

 
Organização: Clube Kairós 
Parcerias: Federação Portuguesa de Voleibol, 
Associação de Voleibol de São Miguel e Câmara 
Municipal de Ponta Delgada. 

15 a 17 de 
Julho 

Brevemente 
disponível 
no site e 

facebook da 
AVSM  

Praia das 
Milícias 
(Ponta 

Delgada) 

As duplas vencedoras 
do Torneio de 

Voleibol de Praia da 
AVSM terão direito a 
participar na etapa 

Açores do 
Campeonato Nacional 
de Voleibol de Praia. 
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 7 – CONGRATULAÇÕES CLUBES AVSM ÉPOCA 2015/2016 

A Associação de Voleibol de São Miguel congratula os seus clubes pela sua prestação desportiva na presente época, com destaque para:     

Clube Kairos (Campeão Nacional da II divisão de Seniores Femininos; Campeão da Zona Açores em Seniores Masculinos, Campeão Regional e 

6º lugar no Campeonato Nacional de Juvenis Femininos, Campeão Regional e 8º lugar no Campeonato Nacional de Juniores Femininos); Volei 

Clube São Miguel (Campeão Regional e 6º lugar no Campeonato Nacional de Iniciados Femininos);e Associação dos Antigos Alunos 

(Campeão Regional e 8º lugar no Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos). 

Escalão 
Torneio Toni 

Aguiar 

Campeonato 

de Ilha 

Torneio “Augusto 

Cavaco” 

Campeonato 

Regional 
Campeonato Nacional 

Iniciados 

Femininos 

VCSM 

(1º lugar) 

VCSM 

(1º lugar) 
------------------- 

VCSM 

(1º lugar – Campeão Regional) 

VCSM 

(6º lugar - Campeonato Nacional) 

Iniciados 
Masculinos 

AAA 
(1º lugar) 

AAA 
(1º lugar) 

AAA (1º lugar) 

AAA 

(1º lugar – Campeão Regional) 
CLK 

(3º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

 
AAA 

(8º lugar - Campeonato Nacional) 
 
 

Juvenis 

Femininos 

CLK 

(1º lugar) 

CLK 

(1º lugar) 
CLK (1º lugar) 

CLK 
(1º lugar – Campeã Regional) 

ESRG 
(2º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

CLK 

(6º lugar - Campeonato Nacional) 

Juvenis 
Masculinos 

CLK 
(1º lugar) 

CLK 
(1º lugar) 

CLK (1º lugar) 

CLK 

(2º lugar – 2ª Fase – Série 1) 
AAA 

(4º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

 
--------------------------------------------- 

 

Juniores 
Femininos 

CLK 
(1º lugar) 

CLK 
(1º lugar) 

CLK (1º lugar) 
CEVFC (2ºlugar) 

CLK 
(1º lugar – Campeã Regional) 

CLK 
(8º lugar - Campeonato Nacional) 

Juniores 
Masculinos 

CLK 
(1º lugar) 

CLK 
(1º lugar) 

-------------------- CLK  (4º lugar) --------------------------------------------- 

Seniores 

Femininos 

CDIVA 

(2º lugar) 

CDIVA 

(1º lugar) 

CDIVA 

(sem classificação) 
CDIVA (7º lugar) 

CLK 

(Campeã Nacional II Divisão) 

Seniores 

Masculinos 

CARP 

(2º lugar) 

CARP 

(1º lugar) 
------------------------ 

CARP (4º lugar) 

CDIVA (5º lugar) 

CLK 

(Campeão II Divisão ZonaAçores) 
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