
 

 
 

Site: www.avsm.pt  
Emails: direcao@avsm.pt / secretaria@avsm.pt / gab.tecnico@avsm.pt / arbitragem@avsm.pt   
Endereço: Rua de Santa Clara 73 - 1º Esq. (9500-241 Ponta Delgada) 

COMUNICADO Nº 37 – 2015/2016 – 9 de Junho de 2016   

1 – SELEÇÃO AÇORES MASCULINA: “ JOGOS DAS ILHAS MAIORCA 2016” 
 

Entre os dias 24 e 29 de Maio, mais de uma centena de jovens desportistas representaram a Região 

Autónoma dos Açores, na XX edição dos Jogos das Ilhas que decorreram em Maiorca. O voleibol 

masculino ficou a um passo do pódio. 

No regresso a casa, técnicos e atletas trouxeram dos Jogos das Ilhas a convivência com outras 

realidades desportivas, as vivências dos confrontos com adversários mais experientes e de nível 

competitivo superior. Durante os seis dias de prova, a Seleção masculina de sub-16 anos de Voleibol 

teve a oportunidade de representar os Açores, defrontado as ilhas de Sicília, Córsega e os anfitriões da 

Seleção das ilhas Baleares e do clube local de Sóller. Desta competição resultaram 1 vitória e 3 

derrotas, destacando-se a superioridade das Seleções insulares de Espanha e Itália (respectivamente 

1º e 2º classificado), nas quais os resultados dos jogos foram ambos de três a zero pelos parciais de 

25-13; 25-12; 25-16, com a Sicília e de 25-14; 25-10; 25-14, com as Baleares.  

Na memória ficará o jogo que poderia ter dado o 3º lugar à Seleção Açores, frente ao Clube de Sóller, 

no qual a vitória escapou após a vantagem de dois sets, perante um misto de desgaste físico, 

infortúnio após lesão de um atleta, ansiedade e falta de rotina dos atletas açorianos. O resultado final 

foi de 3 sets a 2 para a equipa da casa (20-25; 21-25; 29-27; 25-14 e 15-6).  

A vitória acabou por surgir no confronto com os franceses da Córsega por 3 sets a 1, com os parciais 

de 13-25; 25-23; 20-25 e 11-25, equiparando assim a participação do Voleibol com a classificação 

geral dos Açores nesta edição dos Jogos das Ilhas, nomeadamente o 4º lugar. 

A Associação de Voleibol de São Miguel, agradece a colaboração de todas as entidades que 

colaboraram neste projeto, nomeadamente a Direção Regional do Desporto, o Serviço de Desporto de 

São Miguel, as Associações Regionais com Prática do Voleibol, os Clubes representados e em particular 

aos atletas Lucas Oliver, André Teves, Artur Pais, Francisco Amaral, João Tavares, Bruno Oliveira, João 

Morais, Alysson Libarino, Henrique Silveira, Alexandre Fontes, Rui Oliveira e os técnicos David Reis, 

João Quaresma e João Ourique. 
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2 – 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 

18 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) 
 

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. 
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Escalões Equipas Sistema competitivo e regulamento do torneio* 

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 

 

3 – ENCONTRO NACIONAL DE GIRAVOLEI (CDIVA APURADO PARA A FASE FINAL) 
 

A edição de 2016 do Encontro Nacional de Gira-Volei decorreu na Praia da Ribeira, na Albufeira do 

Azibo, em Macedo de Cavaleiros nos passados dias 28 e 29 de maio e contou com a presença de 700 

atletas, distribuídos por 57 campos montados ao longo de um relvado. Entre as diversas equipas 

participantes esteve em representação da Associação de Voleibol de São Miguel, o Clube Desportivo 

Internacional Volei Açores, com o seu núcleo natural do Pico da Pedra, sob orientação da monitora 

Amélia Frazão. 

A competição, que consiste na realização de um jogo reduzido (2x2) e adaptado (apenas recorrendo 

ao gesto técnico do passe), apurou nesta 1ª fase (de grupos) as melhores duplas, entre as quais se 

destacaram as atletas Sabrina Cabral e Alexandra Frazão Pereira do CDIVA, que foram assim apuradas 

para a fase final que se irá disputar nos dias 9 e 10 de julho em Matosinhos. 

De destacar que a participação neste evento de promoção do Voleibol, tem sido uma iniciativa 

suportada pelo próprio clube, como incentivo à formação. 
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4 – CALENDÁRIO COMPETITIVO (Junho e Julho de 2016) 
 
 

N.º ORGANIZAÇÃO COMPETIÇÃO DATA HORARIO LOCAL OBSERVAÇÕES 

ERM AVSM ENCONTRO REGIONAL DE MINIVOLEIBOL 
10 a 12 de 

Junho 
09h-17h  RIVENS 

Participação de 
clubes de todas as 
ilhas dos Açores 

TE AVSM 

TORNEIO DE ANIVERSÁRIO  
(ENCERRAMENTO ÉPOCA)  

 
ESCALÕES: INICIADOS – SENIORES 

(FEMININOS E MASCULINOS) 

18 de Junho 
Disponível 
no site da 

AVSM  
CDL 

Será realizada a 
entrega das medalhas 
aos campeões de ilha 

da AVSM 

VP AVSM/CMPD 

XXIII TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA AVSM 
 

ESCALÕES: INICIADOS – SENIORES 
(FEMININOS E MASCULINOS) 

 
Organização: Associação de Voleibol de São Miguel 
Parceria: Câmara Municipal de Ponta Delgada 

8 a 10 de 
Julho 

Brevemente 
disponível 
no site e 

facebook da 
AVSM  

Praia das 
Milícias 
(Ponta 

Delgada) 

Torneio aberto à 
participação de 
duplas e triplas 
federadas e não 

federadas. 

 
 
 

VP 
FPV/AVSM 
/CLK/CMPD 

 

I ETAPA AÇORES - CAMPEONATO NACIONAL DE 
VOLEIBOL DE PRAIA 

 
Organização: Clube Kairós 
Parcerias: Federação Portuguesa de Voleibol, 
Associação de Voleibol de São Miguel e Câmara 
Municipal de Ponta Delgada. 

15 a 17 de 
Julho 

Brevemente 
disponível 
no site e 

facebook da 
AVSM  

Praia das 
Milícias 
(Ponta 

Delgada) 

As duplas vencedoras 
do Torneio de 

Voleibol de Praia da 
AVSM terão direito a 
participar na etapa 

Açores do 
Campeonato Nacional 
de Voleibol de Praia. 
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 5 – CONGRATULAÇÕES CLUBES AVSM ÉPOCA 2015/2016 

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

Clube Kairos (Campeão Nacional da II divisão de Seniores Femininos; Campeão da Zona Açores em Seniores Masculinos, Campeão Regional e 

6º lugar no Campeonato Nacional de Juvenis Femininos, Campeão Regional e 8º lugar no Campeonato Nacional de Juniores Femininos); Volei 

Clube São Miguel (Campeão Regional e 6º lugar no Campeonato Nacional de Iniciados Femininos);e Associação dos Antigos Alunos 

(Campeão Regional e 8º lugar no Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos). 

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 – Campeão Regional) 
VCSM 

(6º lugar - Campeonato Nacional) 

Iniciados 
Masculinos 

AAA 
(1º lugar) 

AAA 
(1º lugar) 

AAA (1º lugar) 

AAA 
(1º lugar – Campeão Regional) 

CLK 
(3º lugar – 2ª Fase – Série 1) 

 
AAA 

(8º lugar - Campeonato Nacional) 
 
 

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 ZonaAçores) 


