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COMUNICADO Nº 32 – 2013/2014 – 07 de Maio de 2014 

1 – CONVITE 30º ANIVERSÁRIO AVSM  

A Associação de Voleibol de São Miguel, tem a honra de convidar todos os dirigentes, técnicos, 

atletas e público interessado, para a apresentação do livro “80 anos de Voleibol em São Miguel”, 
que comemora os 30 anos desta Associação. 

A cerimónia terá lugar no Centro Cultural e Cívico de Santa Clara, no dia 9 de Maio de 2014, pelas 
19h00. 

2 – CANCELAMENTO PROTOCOLO EXAMES MÉDICO DESPORTIVOS  

A Associação de Voleibol de São Miguel, informa que o protocolo médico (para a realização de exames médico 

desportivos), entre a Associação de Voleibol de São Miguel e o Laboratório De Análises Clínicas De Maria Teresa 
Paiva Forjaz Sampaio, foi cancelado. Este protocolo está em fase de análise e os clubes serão notificados assim 

que forem recebidas novas informações.  

3– II ENCONTRO DE GIRA VOLEI AO AR LIVRE (PARQUE URBANO) 
 

Foi no passado sábado dia 3 de maio que a Associação de Voleibol de S. Miguel realizou o II Encontro de Gira-

Volei no Parque Urbano. Estiveram presentes mais de 210 crianças oriundas de diferentes pontos da ilha, 

nomeadamente do concelho de Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Ponta Delgada. Esta iniciativa foi 

patrocinada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, tendo atingido todos os objetivos propostos. A 

modalidade saiu dos pavilhões e abriu-se à comunidade. Foi uma oportunidade única para ver em ação todos os 

"giras" da ilha em competição de 2x2, 1x1 e estações de aprendizagem. Presumivelmente já é um dos evento 

de maiores dimensões para esta faixa etária dos 6 aos 10 anos, contando com uma bonita moldura humana a 

praticar voleibol no parque urbano num magnífico dia de sol. Esta II edição foi mais participativa do que a 

anterior, denotando-se que já faz parte do calendário das atividades da AVSM, esperando que se mantenha por 

muitos anos. Uma palavra especial para todos os técnicos, atletas de escolas e clubes e em especial para os 

alunos do curso profissional técnico de apoio à gestão desportiva da Escola Básica e Secundária de Vila Franca 

do Campo, André Salema, André Ponte, Gabriel Resendes, Miguel Brum, Rui Branco. 
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4– FINAL DO GIRA-VOLEI FASE DE ILHA 
 

No próximo dia 10 de Maio na EBI Roberto Ivens das 14h30 às 16h30 iremos fazer a Final do Gira-Volei para as 

duplas que quiser participar dos núcleos de escolinhas de desporto/gira-volei, paralelamente a isso iremos fazer 

o encontro que ea AVSM tinha cancelado na Vila Franca para os núcleos que faltaram a algum e que precisam 

agora. Recordamos que todos os núcleos têm que fazer 4 atividades+1 dos SDSM. Há prémios para os 

primeiros classificados. 

 Segue em anexo as regras do Gira-Volei para sábado, levem apenas as duplas que vão jogar o 

2x2, recordo que a AVSM não assegura a viagem, apenas o alojamento e refeições no local de 

competição (apoio da FPV). 

Regras de jogo Gira-Volei 

Final do Gira-Volei 2014 
EBI Roberto Ivens 10/05/2014 

14h30-16h30 

 
- Cada equipa tem 2 elementos do mesmo género dos 8-10 anos.  
- O campo terá a dimensão de 4x4m  

- O Serviço é feito em passe atrás da linha de fundo (não há passo à frente). Após 2 serviços do mesmo atleta 
NÃO alterna o serviço com o colega de equipa  
- Jogam por grupos a 1 volta todos contra todos e depois a eliminar (Meias-Finais e Finais) 

- Os jogos são disputados a 1 set até aos 25 pontos ou até ao sinal da organização (10min). Quem chegar aos 
25 pontos primeiro vence, ou diferença de 2 pontos (exemplo 26-24).  
- O sistema de contagem será sempre contínuo: a cada jogada é atribuída um ponto para quem a venceu.  
- Em caso de empate entre as equipas, o primeiro fator de desempate será o rácio (quociente) entre pontos 

ganhos e sofridos, segundo fator de desempate será o confronto direto, terceiro fator de desempate será a 
equipa com maior número de pontos.  
- O passe (2 mãos), único gesto técnico a utilizar, deverá ser encarado com tolerância. Não é permitido porém 

ao mesmo jogador tocar sucessivamente a bola ou várias partes do corpo (2 toques). As restantes regras são 
as normais dum jogo de voleibol.  
- Não existe linha central, pelo que só há marcação de falta sob a rede se o jogador interferir na jogada no 

campo oposto.  
- O toque na rede só será penalizado se decorrer na ação, ou tentativa, de jogar a bola.  
- Só jogam os atletas que estão federados no escalão de Gira-Volei (10 anos até 31 de Dezembro 

de 2013), atletas inscritos nos Minis NÃO poderão jogar. 
- Prémios serão para os 3 primeiros classificados em ambos os géneros. 
 

- Este regulamento guia-se pelas regras do Gira-Volei da Federação Portuguesa de Voleibol. 
 
- Todos os casos omissos serão examinados pela organização. 

 

- A participação do Encontro Nacional não está assumida pela AVSM, apenas no local da 

competição (FPV), caso queiram os vencedores ir será com o apoio dos encarregados de educação 

ou clubes ou juntas de freguesia e ou escolas. 
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5– MINI VOLEIBOL 
 

Maio é o mês das decisões no Minivoleibol. Tendo a época tido inicio em Outubro, com alguns torneios de 

preparação para a fase mais importante, o mês de todas as decisões acontece agora e teve o primeiro, de dois 

atos, no passado sábado, dia 03, no pavilhão do complexo de Rabo de Peixe.   

Nas séries principais, que vão definir o campeão de ilha desta época, foram disputados 6 jogos, enquanto na 

série intermédia ficou desde já definido o desfecho final das classificações. Assim, no masculino, o 4º lugar foi 

atribuído ao CDE Os Fuseiros; no feminino a classificação do 4º ao 8º lugares ficou assim definida: Clube Káiros 

B, Volei Clube São Miguel A, Volei Clube São Miguel B, Clube Atlético de Rabo de Peixe e Volei Clube São Miguel 

C.  

A série principal feminina é disputada por 3 equipas: Clube Káiros C, CDE Os Fuseiros A e Escola Secundária da 

Ribeira Grande A, havendo uma grande vantagem do Clube Káiros, vencendo todos os jogos, tal como foi 

demonstrada durante toda a época. Para o 2º lugar do pódio as restantes equipas, nos confrontos diretos, 

venceram e perderam, havendo ligeira vantagem para as Fuseiras. No masculino a emoção foi maior, uma vez 

que a diferença entre a valia das equipas é menor, assim tivemos a vitória da Associação dos Antigos Alunos 

em todos os jogos com muito boa réplica do Clube Káiros, pelo que se aguardam com expetativa os jogos 

seguintes. Nesta competição a equipa da Associação Desportiva da Povoação apesar dos bons argumentos 

técnicos ficaram arredados das 2 primeiras posições, tendo demonstrado boa evolução. 

O 8º e último encontro será realizado no próximo Sábado, dia 10, no CD Laranjeiras pelas 13h30. As equipas 

convocadas são: 

Serie A Série B Série D 

CKCF CKM CKAF 

ESRGAF AAAM FUSBF 

FUSAF ADPM ESRGBF 

  
RIVF 

  
IVAF 

  
IVAM 

 

Será realizada uma pequena cerimónia de entrega de medalhas e diplomas às equipas presentes. 

TORNEIO DE QUADRAS MINIVOLEIBOL / INICIADOS 

A AVSM pretende realizar um torneio de voleibol no dia 31 de Maio, Sábado, pelas 09h30. O esquema 

competitivo será em jogos de 4 com rede e campos de minivoleibol (6.5m e 2.10h) e é aberto ao escalão de 

minivoleibol (masculino e feminino) e ao escalão de iniciados (feminino e masculino) de primeiro ano (infantis – 

12 anos).  

Esta iniciativa está dependente das equipas que se candidatem a participar. Pretende ser uma preparação para 

a participação no Encontro Regional de Minivoleibol. A data limite de inscrição será no dia 22 de Maio e deve 

ser feito para o mail do gabinete técnico da AVSM. 
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6 – CAMPEÕES DE ILHA AVSM E PARTICIPAÇÃO CAMPEONATO REGIONAL 2013/2014 

A Associação de Voleibol de São Miguel congratula todos os clubes, equipas e os seus sócios pela sua 

participação no campeonato de ilha 2013/2014, merecendo destaque os já apurados campeões de 
ilha/representante (s) da AVSM, que irão participar no Campeonato Regional. 

CAMPEONATO REGIONAL 2013-2014 

Escalão Representantes AVSM Fase (Série) Local Data 
Classificação 
Camp. Reg. 

Seniores 
Femininos 

Campeã de ilha: IVA 2ª/3ª Fase São Jorge 7 a 9 de março 
IVA –VICE CAMPEÃO 

REGIONAL 

Seniores 
Masculinos 

Campeão de ilha: CLK – B 2ª/3ª Fase Flores 
14 a 16 de 

março 

CLK (B) – 3º 
CLASSIFICADO 

REGIONAL 

Juvenis 
Masculinos 

Campeão de ilha: AAA 
Vice-campeão: ADP 

2ª Fase 
(Série 2) 

São Miguel 
20 a 23 de 

março 

AAA – 1º 
Classificado 

ADP – 2º 
Classificado 

Juniores 
Masculinos 

Campeão de ilha: AAA 
Vice-campeão: CLK 

2ª Fase 
(Série 2) 

São Miguel 
28 a 30 de 

março  

AAA – 2º 
Classificado 

CLK – 3º 
Classificado 

Iniciados 
Femininos 

Campeão de ilha: CLK 
2ª Fase 

(Série 1) 
São Miguel 3 a 6 de abril 

CLK – 1º 
Classificado 

Juvenis 
Femininos 

Campeão de ilha: CLK 
2ª Fase 

(Série 1) 
Faial 10 a 13 de abril 

CLK – 1º 
Classificado 

Iniciados 
Masculinos 

Campeão de ilha: AAA 
2ª Fase 

(Série 1) 
São Jorge 11 a 13 de abril 

AAA – 1º 
Classificado 

Juniores 
Femininos 

Campeã de ilha: CLK 
2ª Fase 

(Série 1) 
Graciosa 24 a 27 de abril  

CLK – 1º 
Classificado 

Juvenis 
Masculinos 

AAA 3ª Fase São Jorge 26 e 27 de abril 
AAA CAMPEÃO 

REGIONAL 

Juniores 
Masculinos 

AJFB 3ª Fase Santa Maria 2 e 3 de maio 
AJFB 

CAMPEÃO 
REGIONAL 

Juniores 
Femininos 

AJFB 3ª Fase 
São Miguel 

(CLK) 
2 e 3 de maio 

AJFB 
CAMPEÃO 
REGIONAL 

CLK -VICE CAMPEÃO 
REGIONAL 

Iniciados 
Masculinos 

AAA 3ª Fase 
São Miguel 

(CDL) 
2 e 3 de maio 

CDEF 
CAMPEÃO 
REGIONAL 
AAA -VICE 
CAMPEÃO 
REGIONAL 

Juvenis 
Femininos 

CLK 3ª Fase Terceira 9 e 10 de maio  

Iniciados 
Femininos 

CLK 3ª Fase 
São Miguel 

(CLK) 
9 a 11 de maio  
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JOGO MARCADOR EQUIPA A EQUIPA B COMPETIÇÃO DATA HORA LOCAL OBSERVAÇÕES 

149   CLK ADREP Camp. Reg.-IF (3ªF) 09-Mai-14 19h30 CLK   

150   GDF CLK Camp. Reg.-IF (3ªF) 10-Mai-14 10H00 CLK   

M14 CAMP.MINIS 4X4 MISTO MINI VOLEIBOL 10-Mai-14 13H30-18H00 CDL   

E11 AVSM ESCOLINHAS VOLEIBOL 10-Mai-14 14H30-16H30 CDRI   

151   ADREP GDF Camp. Reg.-IF (3ªF) 10-Mai-14 15h00 CLK   

152   ADREP CLK Camp. Reg.-IF (3ªF) 10-Mai-14 19h30 CLK   

153   CLK GDF Camp. Reg.-IF (3ªF) 11-Mai-14 11h00 CLK   

154   GDF ADREP Camp. Reg.-IF (3ªF) 11-Mai-14 16h00 CLK   

 

 

7– CALENDÁRIO COMPETIÇÕES 2013/2014 (09 a 11 de Maio de 2014) 


