TORNEIO VOLEIBOL DE PRAIA 2016
De 8 a 10 de Julho
Praia das Milícias

1. Organização do Torneio
O Torneio de Voleibol de Praia 2016 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
A prova realiza-se entre os dias 8 e 10 de Julho, das 09h30 e as 21h30, na Praia das
Milícias (em Ponta Delgada).
OS PARTICIPANTES DEVERÃO COMPARECER, NO LOCAL DA PROVA, ANTES DO INÍCIO
DA COMPETIÇÃO, PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÕES DA
ORGANIZAÇÃO:
Quadro resumo:
Apresentação
Nº de elementos
Taxa de
Data
dos participantes
Escalão
Idades
por equipa
Inscrição/equipa
na praia
Iniciados
Dos 12 aos 14 anos
3 elementos
3€
Femininos
Iniciados
Dos 12 aos 14 anos
3 elementos
3€
Masculinos
Escalões de
Juvenis
Dos 15 aos 16 anos
2 elementos
6€
iniciados, juvenis
Femininos
8 de Julho
e
juniores:
Às
(6ª Feira)
Juvenis
Dos 15 aos 16 anos
2 elementos
6€
14h00
Masculinos
Juniores
Dos 17 aos 18 anos
2 elementos
8€
Femininos
Juniores
Dos 17 aos 18 anos
2 elementos
8€
Masculinos
Seniores
Mais de 18 anos
2 elementos
10 €
Escalão de
Femininos*
9 de Julho
seniores: Às
(Sábado)
Seniores
09h30
Mais de 18 anos
2 elementos
10 €
Masculinos*
10 de Julho
A definir
FINAIS DE TODOS OS ESCALÕES + VETERANOS
(Domingo)
Nota: Os horários dos jogos estão sujeitos a alterações por parte da organização.

* As duplas melhores classificadas no escalão sénior (em
número a definir pela organização deste evento), terão o direto
a participar na etapa Açores, do circuito nacional de Voleibol de
Praia organizado pelo Clube Kairos e Federação Portuguesa de
Voleibol.
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3.Inscrições
A ficha de inscrição está disponível no site da Associação de Voleibol de São Miguel,
em www.avsm.pt, e deverá ser preenchida e enviada para gab.tecnico@avsm.pt, até 4ª
feira da semana que antecede o torneio, dia 6 de Julho de 2015.
Caso uma equipa pretenda participar em mais do que um escalão (apenas poderão
participar em escalões etários superiores. Exemplo: Juvenis e Juniores ou Juniores e
Seniores), o valor da inscrição será sempre referente à do escalão superior.
Com o ato da inscrição os participantes comprometem-se a respeitar o regulamento
da prova, bem como a divulgação da sua imagem e vídeo nos meios de comunicação
social autorizados pela organização.
As inscrições são limitadas e apenas serão validadas após pagamento, que deverá ser
feito na sede da Associação de Voleibol de São Miguel , até ao dia 8 de Julho de
2016.
Em Seniores Masculinos, as inscrições serão limitadas a um máximo de 16 equipas.

4.Equipamentos
Todo o equipamento desportivo fornecido pela organização do torneio, terá de ser
obrigatoriamente utilizado pelos participantes, no início, durante e após a
competição (incluindo o momento de entrega dos prémios).
O uso de qualquer outro equipamento desportivo utilizado pelos atletas, com
publicidade de outros patrocinadores, terá ser previamente autorizado pela
organização.

5.Informações
Todas as informações poderão ser consultadas no site da Associação de Voleibol de
São Miguel, em www.avsm.pt
Ponta Delgada, 17 de Junho de 2016
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