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ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 

 

COMUNICADO N.º 2 – 14 de setembro de 2021 

 

1. INSCRIÇÕES PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 

Os clubes deverão entregar na AVSM até ao dia 20 de setembro de 2021, a listagem de equipas a inscrever, bem como a inscrição de, pelo 

menos, 6 atletas por equipa inscrita. 

Alerta-se para a circular N.º 68_2020/2021 da Federação Portuguesa de Voleibol – procedimentos para a inscrição de agentes desportivos, 

época 2021/2022 (em anexo). 

Mais se informa que apenas serão validadas inscrições de clubes que tenham a sua situação contabilística na AVSM regularizada. 

 

2. ESCOLINHAS DO DESPORTO - ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 

Decorre até 31 de outubro o prazo para apresentação de candidaturas ao projeto Escolinhas do Desporto, época desportiva 2021/2022.  

As candidaturas podem ser apresentadas diretamente pelos clubes ou através da Associação de Voleibol de São Miguel.  

Como habitualmente, a AVSM promoverá uma formação para monitores, a ter lugar em novembro.  

Para informações complementares, contactar escolinhasgiravoleiavsm@gmail.com / 296 205 160.  
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3. SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO – TORNEIO-CONVÍVIO DE VETERANOS – 28 DE SETEMBRO 

No âmbito da Semana Europeia do Desporto, a Associação de Voleibol de São Miguel, em parceria com o Serviço de Desporto de São Miguel, 

promoverá no dia 28 de setembro, das 18h30 às 20h00, no Complexo Desportivo das Laranjeiras, um Torneio-convívio de veteranos. 

Esse Torneio-convívio destina-se a ex-praticantes e amantes da modalidade, não federados, sendo a participação individual, gratuita e não 

carecendo de inscrição prévia. 

 

4. REUNIÃO COM OS CLUBES – 1 DE OUTUBRO 

A Associação de Voleibol de São Miguel convoca os seus sócios para uma reunião de clubes, que irá decorrer no auditório da Coriscolândia, na 

Fajã de Baixo, no dia 1 de outubro de 2021, sexta-feira, pelas 20h00, com a seguinte ordem de trabalhos: 

• Apresentação das principais conclusões da reunião das Associações Regionais com prática de modalidade 

• Apresentação dos escalões, equipas e propostas para a Época desportiva 2021/2022  

Cada clube poderá fazer-se representar por 2 elementos. 

 

5. AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MARCADORES – 15 DE OUTUBRO 

A Associação de Voleibol de São Miguel promoverá uma ação de formação para marcadores no dia 15 de outubro de 2021, sexta-feira, pelas 

19h00 no auditório da Coriscolândia, na Fajã de Baixo. 

Esta ação será orientada por árbitro nacional e destina-se a todos os interessados em aprender ou consolidar conhecimentos sobre a 

elaboração do boletim de jogo de voleibol. A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia para gab.tecnico@avsm.pt, com indicação 

de nome, contacto telefónico e clube (se aplicável). 
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