I TORNEIO DE SÃO JOÃO – VILA FRANCA DO CAMPO
(14 de JUNHO de 2014)
O Torneio de São João é um evento organizado pela Associação de Voleibol de São Miguel,
com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e tem como objetivo criar um
momento competitivo para os clubes convidados, do escalão de iniciados femininos.
As equipas que confirmaram a sua participação nesta edição foram: Clube Desportivo Escolar
Roberto Ivens (CDERI); Clube Escolar de Vila Franca do Campo (CEVFC); Clube Desportivo
Internacional Volei Açores (CDIVA); Clube Desportivo Escola Secundária da Ribeira Grande
(ESRG); Volei Clube São Miguel (VCSM).
REGULAMENTO DE PROVA
1- As equipas jogam entre sí, em duas fases:
1ª FASE (Séries): As equipas jogam entre si, no sistema “todos contra todos”, a uma volta.
Na série A jogam CDERI, CEVFC e CDIVA. Os jogos serão realizados à melhor de três
sets (Vence a equipa que conquistar 2 sets), até 15 pontos, com diferença de dois pontos entre
sí.
Na série B jogam ESRG e VCSM. Os jogos serão realizados à melhor de cinco sets (Vence a
equipa que conquistar 3 sets), até 15 pontos, com diferença de dois pontos entre sí.
2ª FASE (Meias finais e finais):
A equipa que se classificou em 3º lugar na série A, na 1ª Fase, não compete mais nesta fase.
Meias finais: O 1º classificado de uma série, joga com o 2º classificado da outra série.
Finais: Os vencedores das meias finais jogam entre sí para disputar o 1º e 2º lugar e os
derrotados das meias finais, jogam entre sí para disputar o 3º e 4º lugar.
2-Neste torneio, 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).
3- 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.
4- No final da competição, serão entregues prémios às equipas participantes, pela Câmara
Municipal de Vila Franca do Campo.
Todos os técnicos e atletas das equipas convidadas têm de permanecer no local da
competição até á entrega dos prémios.
Em todos os casos omissos aplica-se o regulamento da Federação Portuguesa de Voleibol.

