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XXVI TORNEIO VOLEIBOL DE PRAIA 2019 – PRAIA DAS MILÍCIAS 

(19, 20 e 21 de julho – Todos os escalões) 

 
1. Organização do Torneio 

O XXVI Torneio de Voleibol de Praia 2019 é uma prova organizada pela Associação de 
Voleibol de São Miguel (AVSM), com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada 
(CMPD). 
 

2. Calendarização e horários do Torneio 

Dia Horário Escalão 
Idades 
(anos) 

Formação 
equipas 

Nº 
atletas 

19 julho - 
sexta-feira 

09h30 -
13h00 

Minis 8 - 12 
F/M/Mistos 

4 

Iniciados 13 - 14 3 

14h00 - 
21h30 

Juvenis 14 - 16 
F/M/Mistos 2 

Juniores 17 - 18 

20 julho - 
Sábado 

09h30 - 
21h30 

Juniores 
Seniores 

17 - 18 
+ 18 

F/M/Mistos 
F/M 

2 

Veteranos 
(≥ 40 
anos) 

F/M/Mistos 2 ou 3 

21 julho - 
domingo 

09h30 - 
13h00 

Semifinais Todos escalões 

16h00 - 
21h30 

Finais Todos os escalões 

Nota: Os horários dos jogos estão sujeitos a alterações por parte da organização. 
 
 
NO PRIMEIRO DIA DE COMPETIÇÃO DE CADA ESCALÃO, OS PARTICIPANTES DEVERÃO 
COMPARECER, NO LOCAL DA PROVA, 1 HORA ANTES DO INÍCIO DA COMPETIÇÃO, 
PARA PROCEDEREM AO PAGAMENTO (EM NUMERÁRIO), RECEBEREM OS 
EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ORGANIZAÇÃO DA PROVA. 
 
 
 

3.Inscrições 
 
3.1 - A ficha de inscrição está disponível no site da Associação de Voleibol de São 

Miguel, em www.avsm.pt, Facebook e deverá ser preenchida e enviada por e-mail 
para volleyfest@sapo.pt  até dia 12 de julho de 2019. 
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mailto:volleyfest@sapo.pt
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3.2 Valor da inscrição:  
 

Escalão 
Idades 
(anos) 

Formação 
equipas 

Nº 
atletas 

Valor 
inscrição 
equipa 

Minis 8 - 12 
F/M/Mistos 

4 10 € 

Iniciados 13 - 14 3 9 € 

Juvenis 14 - 16 
F/M/Mistos 2 

10 € 

Juniores 17 - 18 15 € 

Seniores + 18 F/M 2 
20 € 

Veteranos 
(≥ 40 
anos) 

F/M/Mistos 2 ou 3 

       

3.3 - O pagamento deverá ser efetuado no dia da competição à organização em 
numerário, sendo que nenhuma equipa poderá competir sem que tenha a 
inscrição e respetivo pagamento regularizado. 

 

3.4 - No primeiro dia de competição de cada escalão, os participantes deverão 
comparecer, no local da prova, 1 hora antes do início da competição, para 
procederem ao pagamento (em numerário), receberem os equipamentos e 
informações adicionais da organização da prova. 
 

3.5 - Caso um jogador pretenda participar em mais do que um escalão (apenas 
poderão participar em escalões etários imediatamente superiores, a partir de 
juvenil, inclusive. Exemplo: Juvenis e Juniores ou Juniores e Seniores), o valor a 
pagar será sempre metade do escalão superior, acrescido de um valor de 3€ por 
atleta.  
 

3.6 – Os atletas inscritos no escalão de Séniores têm de formalizar a sua inscrição, 
obrigatoriamente, na AVSM, como atleta de vólei de praia, pagando a licença em 
vigor para o efeito, até ao dia 12 de julho, inclusive.  

 

3.7 – Todos os atletas participantes nos restantes escalões atestam que à data do 
términus da competição, têm o exame médico válido. 

  
3.8 - Com o ato da inscrição os participantes comprometem-se a respeitar o 

regulamento da prova. 
 

3.9 – O atleta autoriza a organização a utilizar o seu nome, a sua voz, a sua imagem e o 
seu material biográfico e cede à mesma os respetivos direitos a fim de ser 
efetuadas a divulgação e promoção do torneio. A presente autorização e cedência 
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de direitos inclui a transmissão televisiva ou por qualquer outra forma de imagens 
ou sons relativos ao atleta. O atleta autoriza e cede à organização o direito de usar 
a seu critério imagens e sons seus recolhidos durante o torneio, sem que tal 
implique para si ou outras pessoas que se possam vir a rogar a tal, qualquer 
compensação pecuniária. 

 
3.10  - Os atletas menores de idade terão de ter autorização expressa do 

encarregado de educação e/ou tutor legal. 
 

3.11  - Em qualquer um dos escalões a organização reserva-se ao direito de não 
aceitar inscrições acima das 16 equipas, prevalecendo a ordem de inscrição. 

 

3.12 – Se num dos escalões não houver um mínimo de duas equipas inscritas, a 
competição não terá início, sendo devolvido o valor pago à equipa inscrita. 

 
 
4.Equipamentos 
 

4.1 - Os elementos de cada equipa utilizarão nos períodos de aquecimento, jogos 

e/ou cerimónias protocolares, apenas o equipamento fornecido pela organização 

do evento.  

4.2 - A recusa de uma equipa ou de um dos seus membros em utilizarem os 

equipamentos regulamentares num dos jogos a disputar durante o torneio, depois 

de advertência nesse sentido feita pelo árbitro ou pela organização, implica a 

derrota nos dois sets sem o averbamento de qualquer ponto.  

 

 

5 Competição 
5.1 O quadro competitivo será definido pela organização. 
5.2 A ausência de uma equipa ou de um dos seus elementos injustificada, implica a 

derrota nos dois sets sem o averbamento de qualquer ponto, salvo exceções 

devidamente comprovadas e aceites pela organização.  

5.3 As equipas deverão estar no recinto de competição com antecedência de 15 
minutos antes do início de cada jogo. 

5.4 Mudança de elementos de equipa só poderão ser aceites antes do início da 
competição, com autorização expressa da organização. 
 

6 Prémios 
6.1 Price Money  

6.1.1 Séniores M/F  - 1º classificado 100€ dupla 
   2º Classificado 75€ dupla 
   3º Classificado 50€ dupla 
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6.2 Outros prémios 
6.2.1 Serão atribuídos prémios, a definir pela organização, a todas as equipas 

que obtenham os 3 primeiros lugares da competição. 

 
7 Informações  
 
Para qualquer caso omisso, a organização reserva-se ao direito de 
decidir em conformidade com o definido por esta. 
Todas as informações poderão ser consultadas no site da Associação de Voleibol de 
São Miguel, em www.avsm.pt  
 

Ponta Delgada, 26 de Junho de 2019 

http://www.avsm.pt/

