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Minis
na reta final

Encontro Gira-Volei
no Parque Urbano
Será uma forma inédita de
acabar a época desportiva
com a formação do
gira-volei e as Escolinhas
do Voleibol. O evento tem
um cariz mais lúdico e
pretende reunir os núcleos
que formam a base da
formação do voleibol local
A Associação de Voleibol de São
Miguel, em colaboração com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, organiza no próximo sábado,
dia 25 de maio, às 14h30 o 1º Encontro Gira-Volei no exterior, no
Parque Urbano de Ponta Delgada. Pretende-se com este acontecimento sair dos pavilhões e ter
um contacto mais próximo com
os espaços abertos, além de mostrar a toda a comunidade o trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da formação do
voleibol. Espera-se a presença de
todos os núcleos da ilha, nomeadamente, dos concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Lagoa e Vila Franca do Campo.

Cartaz de promoção do evento
Prevê-se uma adesão de cerca de
200 crianças. A atividade servirá para dar por encerrado a época desportiva, em que foram desenvolvidos 18 encontros pelos

diversos pavilhões da ilha, tendo
como principais objetivos, aumentar o número de atletas praticantes, fomentar a prática desportiva organizada e orientada

que possibilitasse um correto desenvolvimento dos mais jovens talentos, incentivo aos clubes da ilha
para uma maior aposta neste escalão. O evento está estruturado
para durar 1h30 de plena atividade física para todas as crianças,
em tarefas mais lúdicas e menos
competitivo. Serão organizadas
nove estações lúdicas, onde os
atletas poderão vivenciar situações de 2x2, 1x1, contacto com a
bola em situações de jogos prédesportivos, e como não podia
deixar de existir, os sempre apetecíveis pula-pulas. No final da
tarde, pelas 15h50, e como é apanágio da Associação de Voleibol
de S. Miguel, será servido um pequeno lanche a todos os intervenientes para recuperarem as energias, bem como diplomas de
participação para os alunos que mais
cumpriram a missão de “fair-play”
ao longo deste ano letivo. Fica ainda, o convite a todos os encarregados de educação que se queiram
deslocar ao parque urbano. Agradecimento à Câmara Municipal de
Ponta Delgada por apoiar esta iniciativa de promoção do voleibol, que
contamos seja a 1ªedição de muitas.

O Mini voleibol entrou na fase
decisiva e já são conhecidos alguns resultados. Sendo a competição de Mini voleibol constituída por 12 equipas
femininas e 6 masculinas, ficou organizada em 4 séries de
4 e 5 equipas em grupos que
disputavam os lugares cimeiros e os secundários. As equipas das séries secundárias deram por encerrada a sua
participação com a entrega dos
diplomas referentes ao campeonato de ilha. Assim a classificação final provisória fica ordenada da seguinte forma,
para o feminino: 6º CA Rabo
de Peixe; 7º CDE Roberto
Ivens; 8º e 9º ES Ribeira
Grande; 10º Clube Káiros B;
11º Internacional Volei Açores;
12º CDE Fuseiros; para o masculino: 5º AD Povoação e 6º
CDE Fuseiros. Na análise da
época verificamos que a equipa
do Clube Atlético de Rabo de
Peixe foi das mais constantes.
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Resultados&Classificações
CAMPEONATO REGIONAL 2012-2013
JUNIORES FEMININOS
1º JOGO: VCSM - 3 vs FCC-0

CAMPEONATO REGIONAL 2012-2013
JUNIORES FEMININOS

CAMPEONATO REGIONAL 2012-2013
INICIADOS FEMININOS

1º JOGO: AAA - 3 vs CDEF-1
(25-23;30-28;20-25;26-24)

1º JOGO: CDM- 3 vs CDRI-2
2º JOGO: AJFB-3 vs CDM-0
3º JOGO: CDRI-0 vs AJFB-3
4º JOGO: CDRI-2 vs CDM-3
5º JOGO: CDM-0 vs AJFB-3
6º JOGO: AJFB-3 vs CDRI-0

2º JOGO: FCC-0 vs VCSM - 3

2º JOGO: CDEF-3 vs AAA-1
(20-25;25-16;25-20;25-22)

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEONATOS REGIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEONATOS REGIONAIS

JUNIORES FEMININOS:
VOLEI CLUBE SÃO MIGUEL
- CAMPEÃO REGIONAL -

JUNIORES MASCULINOS:
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS
- VICE CAMPEÃO REGIONAL -

geral o CDE Flores venceram por
11 pontos. Na competição das Juniores Femininas o Volei Clube
de São Miguel viajou até São Jorge para jogar contra o Futebol
Clube Calheta os jogos finais. A
representante de São Miguel
venceu nos dois dias os jogos por
3-0, sagrando-se campeã regional, dando continuidade ao título de Juvenis conquistado na
época transata. 

Apesar de serem os primeiros
dos últimos, tiveram uma boa
evolução ao longo da época e
uma boa assiduidade nas competições. Também a equipa do
Clube Káiros B feminino,
apresentou um promissor futuro para o clube com um grupo muito aguerrido e motivado
num grupo jovem, ainda com
alguns anos de minivoleibol
pela frente, que demonstram
um nível técnico razoável. Dum
modo geral nível de jogo teve
uma boa evolução desde o início da época e esperamos que
estas séries secundárias sejam
o viveiro para o futuro da modalidade. O encontro final de
consagração dos campeões de
ilha, e que se farão representar
no Encontro Regional, será
realizado no sábado, dia 25 de
maio, no Complexo Desportivo
das Laranjeiras, pelas 13h30.
No final será realizada uma pequena cerimónia de entrega de
prémios, com medalhas às 3
primeiras classificadas e diplomas para as restantes. 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEONATOS REGIONAIS
INICIADOS FEMININOS:
C.D.E.ROBERTO IVENS
- 3º CLASSIFICADO REGIONAL -

DIREITOS RESERVADOS

Campeonatos Regionais Voleibol

Campeã regional jun. femininos VCSM

O fim de semana de 10, 11 e 12
de maio foi bastante movimentado quanto a decisões nos campeonato regionais, pois foram
conhecidas 3 equipas campeãs
regionais. Nos iniciados femininos na fase final disputada em
Santa Maria, com 3 equipas, a
classificação final foi a seguinte: Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, Clube Desportivo “Os Marienses” e CDE
Roberto Ivens. Para os Junio-

res masculinos a Associação dos
Antigos Alunos, de São Miguel,
deslocou-se à ilha das Flores
para disputar, com o Clube Desportivo Escolar das Flores, o título regional.
Se no dia 1 os AAAs venceram
1-3, no 2º dia perderam toda a
vantagem alcançada, tendo vacilado por 3-1. Nesta situação o
fator de desempate,que prevalece são os pontos ganhos/perdidos, assim como no balanço

