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COMUNICADO Nº 30 – 2015/2016 – 19 de Abril de 2016   

    1- CURSO DE TREINADORES GRAU I E GRAU II (SETEMBRO 2016) 
 
A Associação de Voleibol de São Miguel informa que pretende organizar os cursos de treinadores 

de grau I e II, entre o período de 1 a 18 de setembro de 2016 (as datas precisas serão 
confirmadas assim que possível), devendo os candidatos interessados enviar para o email 
gab.tecnico@avsm.pt o seu nome e contato telefónico a confirmar o seu interesse, até ao dia 20 de 

Abril. 
  

    2- CENTRO DE TREINO MASCULINO 
 
A Associação de Voleibol de São Miguel informa que Centro de Treino masculino da AVSM deste 

sábado, dia 23/04/2016, será realizado no Complexo Desportivo das Laranjeiras, das 
11h00 às 13h00. 
 

3- MINIVOLEIBOL 
 
Alteração de horário – 8º Encontro Minivoleibol – 07 de Maio 2016 

O 8º encontro de minivoleibol do próximo dia 07 de Maio, que encerra a época neste escalão, terá 
início pelas 14h30. No final deste encontro, que se prevê de 7 jornadas será realizada uma pequena, 
mas simbólica cerimónia de entrega das medalhas.  

    4- ESCOLINHAS DO DESPORTO / GIRA VOLEI 
 
Campeonato de ilha Gira-volei - CD Laranjeiras – Ponta Delgada – 07 de Maio 2016 

Tal como em anos anteriores, a AVSM irá organizar o Encontro de apuramento de campeão de ilha 
para o escalão de Gira-volei. Este Encontro será realizado no pavilhão das Laranjeiras no dia 07 de 
Maio, após o 9º encontro de escolinhas, das 11h30 às 13h30.  

Esta competição será disputada no formato 2x2 com as seguintes medidas: rede – 2.00m; campo - 
3.5m comprimentos x 4.00m largura. Todos os núcleos que estejam interessados em participar devem 
enviar as inscrições das duplas para este remetente de email (escolinhasgiravoleiavsm@gmail.com) 
até ao dia 04 de Maio 13h. Os destinatários desta competição são as crianças com idade entre 8 e 
10 anos, o que corresponde no projeto Gira-Volei à ETAPA INICIAL.  

Será organizada uma competição masculina e feminina e o quadro competitivo depende do total de 
inscritos. Contamos realizar uma fase de grupos e a fase final.  

 Os participantes têm que estar obrigatoriamente inscritos na FPV no projeto Gira-volei. Serão 

entregues medalhas às duplas masculinas e femininas vencedoras.  

IV Encontro ao Ar Livre - Campo relvado do Lajedo - Ponta Delgada - 16 Abril 2016 

Após uma longa intensa semana de preparação dos últimos detalhes, nomeadamente com a 
preparação dos 250 lanches no dia anterior ao evento e ultimato do transporte logístico, o dia do 
evento (sábado 16 de Abril) iniciou da melhor forma, sem vento, sol e boa temperatura, antevendo um 
êxito. Os preparativos no campo começaram às 09h e terminaram às 12h00 com a montagem das 
redes e das várias estações. Às 13h00 foram montados os insufláveis gigantes criando uma 
agradável vista do relvado.  
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Pelas 14h00 já estavam mais de 100 crianças nos arredores do relvado prontas para iniciar. Após a 
chegada do último transporte das crianças, às 14h15, da zona de Rabo de Peixe e Pico da Pedra, foi 
altura de formar os 4 grupos de trabalho divididos por níveis de jogo (tal como é realizado nos 
encontros Escolinhas / Gira-volei). A atividade estava a começar às 14h30, antes começam alguns 
aguaceiros. 

Às 14h40 as atividades tiveram que ser interrompidas uma vez que a chuva não parava e estava mais 
forte. As crianças abrigaram-se na zona coberta dos balneários. Pelas 15h00 já com os insufláveis em 
baixo (eventualmente por problemas elétricos derivados à chuva), o relvado molhado e muitas 
crianças a despedirem-se foi tomada a decisão de cancelar o evento.  

Compareceram à chamada crianças de toda a ilha distribuídas pelos núcleos da costa norte de Rabo 
de Peixe, Vila Franca do Campo, Ponta Delgada e Nordeste, num total estimado entre 200 e 250 
crianças.  

Sendo o voleibol uma modalidade essencialmente indoor, a ideia desta atividade passa por fazer uma 
grande festa da modalidade num espaço que comporte as condições para juntar toda a massa 
humana que o Gira-volei move durante a época desportiva. Não sendo tal possível num espaço 
interior no exterior ficamos sujeitos às condicionantes climatéricas, nomeadamente se estiverem 
reunidas as condições ideais de vento e chuva.  

Nesta IV edição, e pela primeira vez, os nossos piores receios foram confirmados em cima do 
acontecimento, mesmo na hora de iniciar a atividade.  

A AVSM agradece a todos os núcleos que marcaram presença no IV Encontro ao Ar Livre no Campo 
relvado do Lajedo em Ponta Delgada no último sábado dia 16 Abril 2016. 

 
 

5 – CALENDÁRIO COMPETITIVO (23 e 24 de Abril de 2016) 
 
 

N.º MARCADOR EQUIPA A EQUIPA  B ESCALÃO DATA HORA LOCAL 

  VCSM VCSM SCSC 2ª DIV. FEM. (ZONA AÇORES) 23-abr-16 19h00 CDL 

  VCSM VCSM SCSC 2ª DIV. FEM. (ZONA AÇORES) 24-abr-16 10h00 CDL 
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6 – RESULTADOS (15 a 17 de Abril de 2016) 
 

Campeonato Regional de Juniores Femininos  
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 7 - CLASSIFICAÇÕES ÉPOCA 2015/2016 
 

A Associação de Voleibol de São Miguel congratula os seus clubes pela sua prestação desportiva na presente época, com particular para os 

seguintes: 

Escalão Torneio Toni Aguiar Campeonato de Ilha Torneio “Augusto Cavaco” Campeonato Regional 

Iniciados Femininos VCSM (1º lugar) VCSM (1º lugar) ------------------------ VCSM 
(1º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

Iniciados Masculinos AAA (1º lugar) AAA (1º lugar) AAA (1º lugar) AAA 

(1º lugar – 2ª Fase – Série 1) 
CLK 

(3º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

Juvenis Femininos CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) CLK  
(1º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

ESRG  
(2º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

Juvenis Masculinos CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) CLK  

(2º lugar – 2ª Fase – Série 1) 
AAA 

(4º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

Juniores Femininos CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) 
CEVFC (2º lugar) 

CLK  
(1º lugar – Campeã Regional) 

Juniores Masculinos CLK (1º lugar) CLK (1º lugar) ------------------------  

Seniores Femininos CDIVA (2º lugar) CDIVA (1º lugar) CDIVA (sem classificação) CDIVA (7º lugar) 

Seniores Masculinos CARP (2º lugar) CARP (1º lugar) ------------------------ CARP (4º lugar) 
CDIVA (5º lugar) 
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