
 

 

TORNEIO ABERTURA HUMBERTO MELO 2021/2022 

23/24 de outubro de 2021 
 

REGULAMENTO DE PROVA 
 

 A competição irá desenrolar-se nos dias 23 e 24 de outubro de 2021, no Complexo Desportivo das 
Laranjeiras; 

 

 Apenas poderão participar equipas devidamente inscritas na AVSM; 
 

 Apenas poderão participar atletas federados na época desportiva 2021/2022 e com exame médico 
válido; 

 

 Não serão aplicadas multas aos atletas/treinadores que ainda não tenham recebido a sua licença 
federativa 

 

 Modelo competitivo: 
 

 Iniciados Masculinos / Juvenis Masculinos / Juvenis Femininos / Juniores Masculinos / 
Seniores Masculinos: “todos contra todos” a uma volta; jogos à melhor de 5 sets (até 15 
pontos) 
 

 Iniciados Femininos / Juniores Femininos: a competição acontecerá numa 1ª fase por 
grupos/séries e numa 2ª fase por “cruzamento” direto para apuramento da classificação 
final; jogos disputados à melhor de 3 Sets (até 15 pontos);  

 
 Seniores Femininos: “todos contra todos” a uma volta; jogos à melhor de 3 sets (até 15 

pontos) 
 

 Não há troca de campos/bancos entre sets; 
 

 A equipa que “recebe” (equipa A) é responsável pela apresentação de marcador;  
 

 Os marcadores das equipas poderão utilizar cópias simplificadas, em A3, do boletim de jogo 
fornecidas pela AVSM; 

 

 Apenas haverá lugar ao aquecimento protocolar à rede no primeiro jogo que cada equipa fizer. 
Nos restantes jogos, o jogo terá início assim que o boletim de jogo estiver preenchido;  

 

 Os jogos devem começar, sempre que possível, à hora marcada, havendo uma tolerância máxima 
de 10 minutos, entre o final do jogo anterior e início do seguinte;  

 

 Nos escalões 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); 

 

 Atletas que participem em mais do que 1 escalão poderão fazê-lo independentemente do tempo 
de intervalo entre os jogos desses escalões; 

 

 Não haverá atribuição de troféus; 
 

 A participação no Torneio traduz aceitação tácita do Plano de Contingência Específico do mesmo e 
o cumprimento das normas nele definidas. 



 

 

TORNEIO ABERTURA HUMBERTO MELO 2021/2022 

Minivoleibol 

30 de outubro e 13 de novembro de 2021 
 

REGULAMENTO DE PROVA 
 

 A competição irá desenrolar-se em 2 Encontros, a realizar nos dias 30 de outubro e 13 de 
novembro de 2021, no Complexo Desportivo das Laranjeiras; 

 

 Apenas poderão participar equipas devidamente inscritas na AVSM; 
 

 Apenas poderão participar atletas federados na época desportiva 2021/2022 e com exame médico 
válido; 

 

 Os clubes com mais do que uma equipa deverão informar os serviços administrativos da AVSM dos 
atletas que compõem cada equipa até ao dia 29 de outubro; 

 

 Não são permitidas trocas de atletas entre as equipas (A e B) de um clube entre os 2 Encontros do 
Torneio de Abertura; 

 

 Não serão aplicadas multas aos atletas/treinadores que ainda não tenham recebido a sua licença 
federativa 

 

 Modelo competitivo: 
 

 Minis Masculinos: “todos contra todos” a duas voltas (1 volta por encontro);  
 

 Minis Femininos; “todos contra todos” a uma volta (dividida pelos 2 encontros)  
 

 Apenas haverá lugar a aquecimento antes do primeiro jogo que cada equipa fizer; 
 

 Os jogos devem começar, sempre que possível, à hora marcada, havendo uma tolerância máxima 
de 10 minutos, entre o final do jogo anterior e início do seguinte;  

 

 Não haverá atribuição de troféus; 
 

 A participação no Torneio traduz aceitação tácita do Plano de Contingência Específico do mesmo e 
o cumprimento das normas nele definidas. 
 


