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AÇORIANO ORIENTAL
QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013

COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

I e II Encontro de Escolinhas
do Desporto / Gira - Volei

Mini
Voleibol
Torneio 3x3
DIREITOS RESERVADOS

O I e II Encontro de
Escolinhas do Desporto /
Gira - Volei contou com
a participação de vários
núcleos do Concelho
de Ponta Delgada
e Ribeira Grande,
totalizando duas
centenas de participantes
As Escolinhas do Desporto/
Gira-Volei têm vindo a desenvolver-se no âmbito da Escola, com o
propósito de oferecer, depois do horário escolar, um conjunto de atividades físicas e desportivas a crianças do 1°. Ciclo do Ensino Básico,
de ambos os géneros.
As idades estão compreendidas
entre os 6 e os 10 anos, preferencialmente em dois grupos: dos 6 aos
8 anos e dos 8 aos 10 anos.
Os objetivos principais deste
projeto são os seguintes: promover a prática regular e organizada de atividade física desportiva
para esta determinada faixa etária; contribuir para a sua formação global, equilibrada e harmo-

“Os Giras” em ação
niosa das crianças; desenvolver o
gosto e o hábito pela prática desportiva regular; favorecer o desenvolvimento global das suas capacidades; promover a iniciação
desportiva e contribuir para o processo de sociabilização.
Tal como na época transata, serão realizados convívios onde todos os núcleos dos vários concelhos
da ilha irão se defrontar com alegria e muito fair-play.
Foi no passado sábado, dia 16 de

novembro que a Associação de Voleibol de São Miguel promoveu o
primeiro encontro de Escolinhas
do Desporto/Gira-Volei.
A iniciativa prolongou-se ao
longo de todo o dia e contou com
a presença de mais de duas centenas de participantes oriundos
dos vários núcleos da Ilha de São
Miguel.
Da parte da manhã reuniram-se
no Complexo Desportivo das Laranjeiras os núcleos correspon-

dentes ao concelho de Ponta Delgada e da parte tarde os núcleos do
concelho da Ribeira Grande encontraram-se no Complexo Desportivo de Rabo de Peixe.
No próximo mês, dia 07 de dezembro, realizar-se-á novo convívio de Escolinhas do Desporto/Gira-Volei no Pavilhão da Escola
Básica e Integrada de Ponta Garça para os núcleo do concelho de
Vila Franca do Campo. Contamos
com a sua presença. 

No passado dia 09 de novembro, foi realizado o segundo torneio de preparação, este 3x3
para ambos os géneros, na Escola Secundária da Ribeira Grande. A participação foi grande,
com 43 equipas neste torneio
3x3, sendo 34 pertencentes ao
género feminino e 9 equipas ao
masculino, totalizando cerca de
129 atletas inscritos.
Em relação à classificação final, o pódio feminino ficou organizado da seguinte forma:
Em 4.º lugar Érica Casinha,
Maria Medeiros e Cláudia Medeiros do IVA; 3.º lugar Bianca
Lima, Ana Moreira e Filipa
Neto do CLK; 2.º lugar Margarida Frazão, Madalena Cabral e
Denise Pereira do CLK; 1.º lugar
Matilde Oliveira, Ana Medeiros
e Maria Macedo do CLK.
No setor masculino, o pódio
ficou organizado da seguinte

Resultados&Classificações
CAMPEONATO DE ILHA
16 DE NOVEMBRO DE 2013
INICIADOS FEMININOS

CAMPEONATO DE ILHA
16 DE NOVEMBRO DE 2013
INICIADOS FEMININOS

CAMPEONATO DE ILHA
17 DE NOVEMBRO DE 2013
JUNIORES FEMININOS

ESRG-B (3) - CEVFC (1)
(21-25 ; 25-19;28-26;25-16)

ESRG-B (3) - CARP (0)
(25-0 ; 25 - 0 ; 25 -0)

CLK (3) - IVA (0)
(25-0 ; 25-0 ; 25-0)

IVA (0) -CLK (3)
(10-25 ; 10-25 ; 25-27)

IVA (2) - VCSM (3)
(25 - 23 ; 9-25; 21-25 ; 25-14 ; 6-15)

VCSM (3) - IVA SF (0)
(25- 12 ; 25-11; 25-11)

CDRI (3) - VCSM (1)
(25-11 ; 25 - 11; 20-25; 25-12)

CDRI (3) - CLK (2)
(21-25 ; 25-23; 14-25; 25-20;17-15)

ESRG-A (0) - CEVF (3)
(0-25 ; 0-25 ; 0-25)

CLASSIFICAÇÃO
INICIADOS FEMININOS
1º ESRG-B / 2º CDRI /3º CLK / 4º CEVF /
5º VCSM / 6º IVA / 7º CARP / 8º ESRG-A

CLASSIFICAÇÃO
JUNIORES FEMININOS
1º CLK /2º IVA / 3º VSCM
CLASSIFICAÇÃO
SENIORES FEMININOS
1ºIVA

DIREITOS RESERVADOS

Formação Técnica

Formação Escolinhas/Gira-Volei

A Formação de Monitores de Escolinhas do Desporto/Gira-Volei
realiza-se no dia 30 de novembro
do presente mês, na Escola Básica
e Integrada Canto da Maia, das 14
horas às 17 horas. Esta formação
será ministrada pelo Gabinete Técnico da Associação de Voleibol de
São Miguel. Para alguns poderá ser
o primeiro contacto com a modalidade, para outros será uma reciclagem para a primeira etapa do vo-

leibol. Esta ação de formação é
dirigida a monitores de Escolinhas
do Desporto/Gira-Volei, Professores de Educação Física e a todos os
interessados que desejam aprofundar os seus conhecimentos na
área das Escolinhas/Gira-Volei.
A formação contará com uma
componente teórica onde serão
abordados alguns temas como a a
apresentação e caracterização dos
Projetos Escolinhas do Despor-

to/Gira-Volei, Introdução do gesto
técnico o Passe e Pressupostos Metodológicos na abordagem do GiraVolei. Para terminar será realizado
uma sessão prática sobre uma aula
de Gira-Volei.
A inscrição é realizada online
através do site: www.avsm.pt, possui o valor de cinco euros e deverá
ser efetuada até ao dia 29 no mesmo mês. Participe.
Contamos consigo! 

forma: 4.º lugar Marcelo Miranda, Miguel Batista e Miguel
Cardoso do CDEFUS; 3.º lugar
Vasco Luz, Rodrigo Medeiros e
Vítor Medeiros dos AAA; 2.º lugar Pedro Moreira, Henrique
Pacheco e Francisco Tavares
dos AAA e o 1.º lugar André
Medeiros, Afonso Martins,
João Medeiros e António Medeiros do CLK.
No próximo sábado, dia 23
de novembro, realizar-se-á
novo torneio de preparação,
agora no formato competitivo
4x4, no Complexo Desportivo
das Laranjeiras, com os femininos a competir na parte da manhã (09h30) e os masculinos,
na parte da tarde (13h). Este
será o último torneio de preparação antes do início do Campeonato de ilha para apurar a
equipa que representará São
Miguel no Encontro Regional
de Mini Voleibol a realizar na
ilha Terceira.
Contamos com a sua presença. Venha apoiar as esperanças
do voleibol micaelense... 

