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COMUNICADO Nº 35 – 2015/2016 – 25 de Maio de 2016   

1 – REGULAMENTO TORNEIO ANIVERSÁRIO (ENCERRAMENTO ÉPOCA):  
18 DE JUNHO 2016 

 

OBJETIVO DA PROVA 

O torneio de Aniversário AVSM, tem como objetivo criar um momento de encerramento da época 
desportiva para todos os escalões e possibilitar aos Clubes a preparação da época desportiva seguinte.  

REGULAMENTO DE PROVA 

1- A competição será organizada em função do número de equipas por escalão e sua classificação no 

campeonato de ilha, podendo ser agrupadas na mesma competição, as equipas de escalões 
diferentes. 

2- Os clubes são responsáveis pela apresentação de marcadores, nomeadamente aqueles cujo o nome 
surge em primeiro lugar, exemplo: Equipa A vs Equipa B. A equipa A deve apresentar marcador. 

MODELO COMPETITIVO DE PROVA 

3-A competição será organizada de acordo com o modelo competitivo abaixo: 

Escalões Equipas Sistema competitivo e regulamento do torneio* 

Iniciados 

Femininos 

CARP  

CLK (A/B) 

ESRG (A/B) 

IVA 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  

Todos contra todos. 

Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final). 

** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Iniciados 

+ 

Juvenis 

Femininos 

ESRG (AF) 

VCSM(AF) 

 IVA (AF)  

VCSM (IF) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  

Todos contra todos. 

Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 

pontos entre sí no resultado final). 

** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Juvenis 

+ 

Juniores  

+ 

Seniores 

Femininos 

IVA (SF) 

IVA (JF)  

CEVFC (JF)  

CLK (AF) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  

Todos contra todos 

Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 

pontos entre sí no resultado final) 
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Escalões Equipas Sistema competitivo e regulamento do torneio* 

Iniciados 
Masculinos 

CARP  

 
CLK  

 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos. 

Jogos à melhor de 5 sets, até 25 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final). 
 
** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Iniciados 
+ 

Juvenis 
Masculinos 

AAA (AM)  

 
CLK (AM)  

 

IVA (AM)  
 

AAA (IM) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  

Todos contra todos. 
Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final). 

 
** Não se aplica o regulamento federativo específico do escalão de 
iniciados. 

Juniores 
+ 

Seniores 
Masculinos 

CARP (SM) 
 

 IVA (SM)  
 

CLK (JM) 

Sistema competitivo e regulamento do torneio:  
Todos contra todos. 

Jogos à melhor de 3 sets, até 15 pontos, com diferença de 2 
pontos entre sí no resultado final). 
 

 
 
* Serão aplicados os regulamentos federativos, excetuando as situações previstas no regulamento do 

torneio. 
 

**Nas competições em que participem atletas do escalão 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). 

 
4- No final de cada prova, serão entregues as medalhas aos campeões de ilha de cada escalão, 
conforme horário previsto no quadro competitivo. 

Apenas serão entregues medalhas a atletas, técnicos e dirigentes que estejam inscritos no 
respetivo escalão e presentes no torneio. 
 

 
Em todos os casos omissos aplica-se o regulamento da Federação Portuguesa de Voleibol 
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2 – CALENDÁRIO COMPETITIVO (10 a 18 de Junho de 2016) 
 
 
 

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

ERM AVSM ENCONTRO REGIONAL DE MINIVOLEIBOL 10-jun-16 A definir  RIVENS  

ERM AVSM ENCONTRO REGIONAL DE MINIVOLEIBOL 11-jun-16 A definir  RIVENS  

ERM AVSM ENCONTRO REGIONAL DE MINIVOLEIBOL 12-jun-16 A definir  RIVENS  

TE AVSM 
TORNEIO DE ANIVERSÁRIO (ENCERRAMENTO ÉPOCA) 

INICIADOS - SENIORES 
18-jun-16 

Disponível 
no site da 

AVSM  
CDL 

Será realizada a 
entrega das medalhas 
aos campeões de ilha 

da AVSM 
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 3 - 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 

Campeonato Nacional 

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 – Campeão Regional) 

CLK 
(3º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

 
 

 
 

Juvenis 
Femininos 

CLK  
(1º lugar) 

CLK  
(1º lugar) 

CLK (1º lugar) CLK  
(1º lugar – Campeã Regional) 

ESRG  

(2º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

CLK 
(6º lugar - Campeonato Nacional) 

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 (2ºlugar) 

CLK  
(1º lugar – Campeã Regional) 

CLK 
(8º lugar - Campeonato Nacional) 

Juniores 
Masculinos 

CLK  
(1º lugar) 

CLK  
(1º lugar) 

-------------------- CLK  (4º lugar) --------------------------------------------- 

Seniores 

Femininos 

CDIVA  

(2º lugar) 

CDIVA 

 (1º lugar) 

CDIVA  

(sem classificação) 

CDIVA (7º lugar) CLK 

(Campeã Nacional II Divisão) 

Seniores 

Masculinos 

CARP  

(2º lugar) 

CARP  

(1º lugar) 

------------------------ CARP (4º lugar) 

CDIVA (5º lugar) 

CLK 

(Campeão II Divisão Zona Açores) 
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