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ESQUEMA E REGULAMENTO DE PROVA DOS TORNEIOS DE 
ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE ILHA 2014/2015 

 
TORNEIO AUGUSTO CAVACO / HUMBERTO MELO / WILLIAM MORGAN 

 

TORNEIO AUGUSTO CAVACO  
 
O principal objetivo da prova é preparar a(s) equipa(s) apurada(s) 
no Campeonato de Ilha (representantes da AVSM), para o 

Campeonato Regional. 
 

1.ESQUEMA DE PROVA 
 
Em todos os escalões as equipas competem no formato “todos 
contra todos” a uma volta, numa prova concentrada. 
 

2.REGULAMENTO DE PROVA 
 
1- Os jogos serão realizados à melhor de 5 sets, até 25 pontos. 

Em caso de empate, o 5º Set será disputado até aos 15 pontos.  
 
2- Em caso de igualdade pontual, os critérios de desempate serão 

os definidos no Regulamento de Provas da FPV, previstos para 
o respetivo escalão 

 
3- Em caso de mútuo acordo entre ambas as equipas, poderão ser 

utilizadas cópias do boletim de jogo, sendo obrigatória (e da 
responsabilidade da equipa vencedora) a entrega do respetivo 
boletim de jogo, devidamente assinado, na Associação de 
Voleibol de São Miguel, no prazo de 48 horas úteis (de acordo 
com os regulamentos federativos). 

 
4- Na competição 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). 

 
 

Em todos os casos omissos aplica-se o regulamento da Federação 
Portuguesa de Voleibol. 
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TORNEIO HUMBERTO MELO  
 
O principal objetivo da prova é o de possibilitar uma competição às 
equipas que não participam no Campeonato Regional, nos escalões 

com maior número de clubes inscritos. 
 

1.ESQUEMA DE PROVA 
 
Em todos os escalões as equipas competem no formato “todos 
contra todos” a uma volta. 
No escalão de iniciados femininos, a prova será concentrada num 
dia.  
No escalão de juvenis femininos, a prova será organizada ao longo 
de três dias, em pavilhões diferentes. 
 

2.REGULAMENTO DE PROVA 

 
1- Os jogos serão realizados à melhor de 5 sets, até 25 pontos. 

Em caso de empate, o 5º Set será disputado até aos 15 pontos. 
 

2- Em caso de igualdade pontual, os critérios de desempate serão 
os definidos no Regulamento de Provas da FPV, previstos para 
o respetivo escalão 

 
3- Em caso de mútuo acordo entre ambas as equipas, poderão ser 

utilizadas cópias do boletim de jogo, sendo obrigatória (e da 
responsabilidade da equipa vencedora) a entrega do respetivo 
boletim de jogo, devidamente assinado, na Associação de 
Voleibol de São Miguel, no prazo de 48 horas úteis (de acordo 
com os regulamentos federativos). 

 
4- Na competição do escalão de iniciados femininos, 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). 
 

Em todos os casos omissos aplica-se o regulamento da Federação 
Portuguesa de Voleibol. 
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TORNEIO WILLIAM MORGAN* 
 
O principal objetivo da prova é preparar a(s) equipa(s) apurada(s) 

no Campeonato de Ilha (representantes da AVSM), para o 
Campeonato Regional, nos escalões de Juniores e Seniores (III 
Divisão), numa competição conjunta com equipas da II Divisão 
Zona Açores, em masculinos, convidadas pela Associação de 
Voleibol de São Miguel. 
 

1.ESQUEMA DE PROVA 
 
As equipas de juniores e seniores B (III Divisão) do Clube Kairos 
realizam um jogo, cada uma, com a equipa da II Divisão Zona 
Açores da Associação dos Antigos Alunos. 
 

2.REGULAMENTO DE PROVA 
 
1- Os jogos serão realizados obrigatoriamente a 3 sets, até 25 

pontos, sendo o 3º Set será disputado até aos 15 pontos 
(mesmo em caso de vitória dos dois sets anteriores da mesma 
equipa). 
 

2- Não será publicada classificação da prova, por impossibilidade 
da realização do jogo entre as equipas juniores e seniores B (III 
Divisão) do Clube Kairos, no mesmo dia. 

 
3- Em caso de mútuo acordo entre ambas as equipas, poderão ser 

utilizadas cópias do boletim de jogo, sendo obrigatória (e da 
responsabilidade da equipa vencedora) a entrega do respetivo 
boletim de jogo, devidamente assinado, na Associação de 
Voleibol de São Miguel, no prazo de 48 horas úteis (de acordo 
com os regulamentos federativos). 

 
Em todos os casos omissos aplica-se o regulamento da Federação 
Portuguesa de Voleibol. 
 
* Nota: Alteração do regulamento a 10/03/2015, devido a mudança 
das datas do torneio. 


