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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Voleibol inicia época desportiva 
com Torneio “Toni Aguiar”

Nos dias 02 e 03 de novembro, 
compareceram no Complexo 
Desportivo das Laranjeiras cer-
ca de 300 atletas divididos por 
26 equipas (17 equipas femini-
nas e 9 equipas masculinas) que 
promoveram o primeiro grande 
momento desportivo da pre-
sente época, o Torneio “Toni 
Aguiar”. 

Este Torneio de Abertura da 
época tem como principal obje-
tivo ajudar os clubes a preparar 
as suas equipas para as compe-
tições em que estarão envolvidas 

O Torneio de Abertura 
“Toni Aguiar”  
marcou o início  
da época desportiva  
para os clubes  
de  voleibol da Ilha de 
São Miguel.  
Nesta competição 
estiveram presentes  
26 equipas, entre  
os escalões de Iniciados  
e Seniores

ao longo do ano desportivo, no-
meadamente o campeonato de 
ilha e eventual participação no 
campeonato regional e nacional.  

A Associação de Voleibol de São 
Miguel organizou este torneio em 
sistema concentrado procurando 
proporcionar um clima de festivi-
dade e competitividade saudável. 

Estiveram reunidos atletas de 
todas as idades, sendo notória a 
envolvência de pais, amigos e fa-
miliares que marcaram a sua pre-
sença para apoiar o seu clube de 
eleição. Ao longo dos dois dias, as 
bancadas do pavilhão  apresenta-
ram-se preenchidas, contribuin-
do para o espetáculo.  

Clube Atlético de Rabo de Peixe estreia-se com iniciadas femininas no Torneio

CLASSIFICAÇÃO FINAL  
TORNEIO “TONI AGUIAR” 
(Dia 2 de Novembro de 2013) 
 
INICIADOS MASCULINOS 
 
1.º Associação dos Antigos Alunos      
2.º Clube K 
 
JUVENIS FEMININOS 
 
1.º   Clube K - A 
2.º C. D. Internacional Volei Açores - A 
3.º C.D.Escola Sec. da Ribeira Grande 
4º  Clube K-B 
5º C. D. Internacional Volei Açores-B 
 

INICIADOS FEMININOS 
 
1.º C.D.E.Roberto Ivens 
2.º C.D.Escola Sec. da Ribeira Grande - B 
3.º Clube K 
4º Clube Escolar de Vila Franca do Campo 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL  
TORNEIO “TONI AGUIAR” 
(Dia 3 de Novembro de 2013) 
 
JUNIORES / SENIORES FEMININOS 
 
1.º Volei Clube São Miguel 
2.º C. D. Inter.Volei Açores (Seniores) 
3.º Clube K 
4.º C. D. Inter.Volei Açores (Juniores) 

JUVENIS MASCULINOS 
 
1.º Associação dos Antigos Alunos   
2.º Associação Cultural e Desportiva  
        da Povoação 
3.º Clube K 
 
JUNIORES  
SENIORES MASCULINOS 
 
1.º Clube K(Seniores) 
2.º Clube K 
3.º Associação dos Antigos Alunos    
4º C. D. Internacional Volei Açores 

DIREITOS RESERVADOS

Em termos classificativos, a 
competição demonstrou o equi-
líbrio e a evolução do nível técni-
co dos atletas nos últimos anos. 
A Associação dos Antigos Alunos, 
venceu a prova nos escalões de 
iniciados e juvenis masculinos. O 
Clube K, conquistou o primeiro 
lugar em juvenis femininos e ju-
niores/seniores masculinos. O 
Clube Desportivo Escolar Ro-
berto Ivens, venceu em iniciados 
femininos e por fim o Volei Clu-
be São Miguel arrecadou  o pri-
meiro lugar na competição ju-
niores/seniores femininos.   

A Associação de Voleibol de 
São Miguel destaca a presença 
assídua e pontual de todos os 
clubes, a prestação de todos os 
árbitros e a envolvência do pú-
blico como elementos que con-
tribuíram para o sucesso de 
mais uma edição do Torneio de 
Abertura “Toni Aguiar”, apro-
veitando também para saudar 
todos os técnicos que demons-
traram um bom trabalho com os 
seus atletas.  

A todos os clubes, atletas e téc-
nicos desejámos uma excelente 
época desportiva. � 

Mini  
Voleibol 
Torneio 2x2
Na presente época, tal como em 
anteriores, a competição foi or-
ganizada em dois sistemas: os 
torneios de preparação 2x2, 3x3 
e 4x4, com regras definidas e 
adaptadas; e o campeonato de 
ilha 4x4, dividido em diferentes 
fases e que apura o campeão de 
ilha que irá representar a Asso-
ciação de Voleibol de São Mi-
guel no Encontro Regional de 
Mini Voleibol, a ter lugar este 
ano na ilha Terceira. 

  No passado dia 26 de outu-
bro, foi realizado o primeiro tor-
neio de preparação 2x2 para 
ambos os géneros, na Escola Se-
cundária da Ribeira Grande. A 
participação foi grande, com 53 
equipas neste primeiro torneio 
2x2, sendo 39 pertencentes ao 
género feminino e 14 equipas ao 
masculino, totalizando cerca de 
110 atletas inscritos. Em relação 
à classificação final, o pódio fe-

minino ficou organizado da se-
guinte forma: 

Em 4.º lugar Maria Torres e 
Isabel Melo da ESRG; 3.º lugar 
Maria Francisca Amaral e Sofia 
Nascimento do CLK; 2.º lugar 
Filipa Neto e Margarida Frazão 
do CLK; 1.º lugar Maria Macedo 
e Ana Carolina Moreira do CLK. 

No setor masculino, o pódio 
ficou organizado da seguinte 
forma: 4.º lugar Henrique Pa-
checo e Francisco Medeiros da 
AAA; 3.º lugar Afonso Martins 
e João Medeiros do CLK; 2.º 
lugar Jorge Melo e André Me-
deiros do CLK e o 1.º lugar Pe-
dro Moreira e Francisco Tava-
res da AAA. 

 No próximo sábado, dia 09 
de novembro, realizar-se-á 
novo torneio de preparação, 
agora no formato competitivo 
3x3, na Escola Secundária da 
Ribeira Grande, com os femi-
ninos a competir na parte da 
manhã e os masculinos, na 
parte da tarde. 

Contámos com a sua pre-
sença.  

Venha apoiar o voleibol. � 

DIREITOS RESERVADOS

Curso de árbitros estagiários 2013
A situação da arbitragem a nível 
das Associações Açorianas é preo-
cupante, pois o número de árbi-
tros em atividade é reduzido face 
às necessidades competitivas des-
envolvidas em cada uma das ju-
risdições associativas.  

Para colmatar esta evidente la-
cuna ir-se-á realizar, entre os 
dias 13 e 17 de novembro, na Ilha 
do Faial, um Curso de Árbitros 
Estagiários, correspondente ao 
primeiro nível de formação na 

arbitragem e cujo Diretor do 
mesmo será o árbitro interna-
cional açoriano, Dr. Hélio Or-
monde  da Associação de Volei-
bol de São Miguel. 

Para este curso organizado pela 
Associação de Desportos da Ilha 
do Faial, estão inscritos dezasse-
te candidatos, provenientes de 
seis, das nove ilhas açorianas. Es-
tarão ausentes candidatos das 
ilhas do Corvo, Pico e Graciosa.  

Os formandos serão sujeitos a 

uma avaliação teórica e prática 
que englobará diferentes temas 
da modalidade, nomeadamente: 
Regulamentos da Federação Por-
tuguesa de Voleibol; Função do 
Árbitro; Regras; Evolução e His-
tória da Modalidade; Técnica de 
Arbitragem e Elementos Técni-
co-Táticos. A aprendizagem des-
tes conteúdos deixá-los-á aptos 
para desempenharem cabalmen-
te a função arbitral num jogo de 
voleibol. � Formação de 1 a 1 de novembro
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