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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

III Edição do Torneio School Volei

Bola
de Set

DIREITOS RESERVADOS

Este evento desportivo
realizou-se no dia 19 de
março, no pavilhão da
EBI Roberto Ivens, tendo
participado 188 alunos
de 11 Unidades
Orgânicas de São Miguel.
Contou com o apoio da
Câmara Municipal de
Ponta Delgada
A aposta na formação de jovens praticantes e na promoção da modalidade, são condições essenciais ao
sucesso do Voleibol na região, neste sentido o School Volei, surge com
o intuito de levar a modalidade ao
local onde os jovens passam a maior
parte do seu tempo - A Escola.
O modelo competitivo do torneio foi dividido em duas fases: A
Fase de Escola (da responsabilidade de cada Unidade Orgânica,
na qual se apuraram os alunos que
irão representar a Escola, na fase
seguinte) e a Fase de Ilha (da responsabilidade da Associação de
Voleibol de São Miguel, na qual
competiram as diferentes escolas
entre si, em dois níveis diferentes,
em função da idade dos alunos).
A terceira edição do torneio envolveu na sua organização onze es-

Nível I - Torneio School Volei
colas participantes, duplicando assim o número de estabelecimentos de ensino a participar no evento, em relação ao ano anterior.
Participaram cinco escolas do concelho de Ponta Delgada, duas da
Ribeira Grande, duas de Vila Franca do Campo, uma da Lagoa e uma
do Nordeste. Esta competição foi
dedicada a todos os alunos do género masculino e feminino, dos 11
aos 12 anos idade (Nível I) e dos 13
aos 15 anos (Nível II).

Estiveram presentes 50 equipas,
sendo 19 do nível II (13 a 15 anos)
e 31 do nível I (11 a 12 anos). O nível I contou com a participação de
8 escolas, representadas no feminino por 16 equipas e no masculino por 15 equipas. No nível II, estiveram 9 escolas, 10 equipas
masculinas, mais 9 equipas femininas. Em ambos os níveis, realizaram-se adaptações tendo em
conta a idade , capacidades dos alunos, nomeadamente ao nível das

dimensões do campo, altura da
rede, tipo de bola, número de participantes e modelo competitivo.
O modelo competitivo foi organizado em duas etapas: Na 1.ª
etapa (fase de grupos), as equipas
jogaram num sistema de “todoscontra-todos”, onde se realizaram
46 jogos no nível I e 36 jogos do
nível II. Na 2.ª etapa realizaram-se 24 jogos do nível I e 8 jogos no nível II. Totalizando no
global do torneio 114 jogos. 

Micaela, Sara e Diana, são três
irmãs (trigémeas) nascidas a
04 de outubro de 1997, são naturais do concelho da Ribeira
Grande e as ambas partilham o
gosto pelo voleibol.
Começaram o seu percurso
desportivo no Clube Desportivo
Casa do Povo da Ribeira Grande
onde jogaram nos escalões de Iniciados e Juvenis, atualmente são
atletas da Escola Secundária da
Ribeira Grande onde disputaram
mais um campeonato de ilha.
Micaela e Sara partilham
muitas semelhanças a nível físico e possuem ambas 1.64 cm,
Diana já é mais alta, 1.72 cm.
“Já tivemos algumas situações
caricatas em que alguns treinadores e árbitros nos confundiam.
A Diana como é mais alta que
nós há quem pense que não somos trigémeas. É engraçado,
porque nós as três em campo já
somos metade da equipa” mencionaram as atletas à AVSM.

Resultados&Classificações
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Escola Básica e Secundária de Vila Franca
(EBSVF)

- CLASSIFICAÇÕES NÍVEL I (11 - 12 Anos)

ESCOLAS PARTICIPANTES
Escola Básica e Integrada Roberto Ivens
(EBIRI)

Escola Básica e Integrada de Ponta Garça
(EBIPG)

Femininos
1.º EBSVF 2 / 2.º EBIRI 2 / 3.º ESDR 2

Escola Básica e Integrada Canto da Maia
(EBICM)

Escola Básica e Secundária do Nordeste
(EBSN)

Masculinos
1.º ESAQ 1 / 2.º ESDR 2 / 3.º ESAQ 2

Escola Secundária das Laranjeiras
(ESL)

Escola Secundária da Ribeira Grande
(ESRG)

- CLASSIFICAÇÕES NÍVEL I I (13 - 15 Anos)

Escola Secundária Domingos Rebelo
(ESDR)

Escola Básica Integrada Água de Pau
(EBIAP)

Femininos
1.º ESAQ 2 / 2.º EBSVF / 3.º ESL

Escola Secundária Antero de Quental
(ESAQ)

Escola Básica e Integrada da Maia
(EBIM)

Masculinos
1.º ESRG 1 / 2.º ESDR 1 / 3.º ESRG 2

DIREITOS RESERVADOS

Campeonato Regional 2013/2014

Campeonato Regional 1-1

No passado fim de semana realizou-se a primeira prova regional do
ano de 2013-2014, dos escalões de
formação de voleibol.
As equipas competiram nesta 2ª
Fase em duas séries. Na série 1 , disputou-se a prova entre as equipas
do F.C.Calheta (São Jorge), A.J.
Fonte do Bastardo (Terceira), C.D.E.
Flores e a anfitriã C.D.Ribeirense
(Pico). Na série 2 defrontaram-se as

equipas da A.Antigos Alunos , (São
Miguel), A.C.D. da Povoação (São
Miguel), C.B.S. Clube (Faial) e Clube Ana (Santa Maria).
Na série 1 o domínio foi do F.C da
Calheta alcançando com grande facilidade o primeiro lugar. Já na série 2 o lugar para o título fez-se entre as duas equipas da casa, AAA e
ADP, conseguindo o título a Associação dos Antigos Alunos. A fase fi-

nal será agora organizada na ilha de
São Jorge nos dias 26 e 27 de abril.
A equipa vencedora irá representar
a Região Autónoma dos Açores no
Campeonato Nacional.
Já no escalão de Seniores Masculinos, a equipa do Clube Kairós
conseguiu um 3º lugar no campeonato regional realizado nos
dias 14 e 15 de março na ilha das
Flores. 

Micaela e Sara frequentam o
11.º ano no Curso de Línguas e
Humanidades na Escola Secundária da Ribeira Grande. Micaela no futuro gostava de ser professora do 1.º Ciclo e Sara
hospedeira de voo. Já Diana é
aluna do 10.º ano no Curso Técnico de Turismo Ambiental e
Rural e tem como objetivo profissional ser professora também,
mas de Educação Física. Ambas
partilham o sonho de viajar e
conhecer vários lugares do
mundo.
“Escolhemos o voleibol por ser
a modalidade que ambas gostávamos e também porque algumas das nossas amigas estavam.
O voleibol trouxe-nos a oportunidade de conhecer novas pessoas e criar novos laços de amizade. Além disso já tivemos
ótimos momentos. Momentos
esses que nos ajudam a crescer
como pessoas” explicaram as
atletas à AVSM. Sara ainda
acrescenta: “além das amizades
esta modalidade tornou-me
uma pessoa mais otimista, com
mais força e garra”. 

