Regulamento de provas – Campeonatos de Ilha 2020/2021

CAMPEONATOS DE ILHA 2020/2021

PREÂMBULO

A pandemia COVID-19 tem tido um enorme impacto a todos os níveis e, obviamente, o
desporto não é exceção.

No seguimento, considerando as contingências existentes e as dificuldades com que os
clubes se deparam, o Regulamento de Provas para os Campeonatos de Ilha de 2020/2021
traduz um conjunto de adaptações aos modelos competitivos e regras específicas dos
escalões de modo a que a retoma competitiva decorra com a maior segurança para todos
os intervenientes.

O presente regulamento aplica-se apenas aos Campeonatos de Ilha de São Miguel da
época desportiva 2020/2021, em todos os escalões.

MODELOS COMPETITIVOS

Considerando o contexto pandémico, importava encontrar um modelo competitivo que
permitisse, por um lado, realizar o máximo de jogos possível e, por outro, minimizar
contactos diferenciados para, assim, minimizar o risco.

No seguimento, os Campeonatos de Ilha serão realizados em sistema de jornada dupla
contra a mesma equipa (sempre que uma equipa se deslocar a um pavilhão para jogar,
realiza 2 jogos contra o mesmo adversário), à exceção dos Seniores Masculinos e
Femininos, em que cada equipa realiza apenas 1 jogo por jornada.

Os calendários foram elaborados para, tanto quanto possível, evitar coincidência entre
escalões cujos atletas podem jogar no escalão acima: minis e iniciados, iniciados e juvenis,
juvenis e juniores e juniores e seniores.
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REGULAMENTO ESPECÍFICO

1. Constituição das equipas
 Antes do início do campeonato de ilha de São Miguel, todos os clubes com mais do
que uma equipa por escalão deverão definir nos serviços administrativos da AVSM
os atletas inscritos nas respetivas equipas, A e B, sendo que:
 No escalão de minivoleibol, essas equipas poderão ser redefinidas entre a 1ªa e a 2ª
Fase;
 Nos restantes escalões, as equipas devem manter-se até ao fim do campeonato.

2. Trocas de campo/banco
 Nos escalões de formação, não haverão trocas de campo/banco entre sets: essa
troca será feita apenas entre o 1º e o 2º jogo;
 Nos Seniores, haverá a troca normal de campo/banco entre sets, salvo se ambas as
equipas acordarem em procedimento diferente;
 Sempre que ocorrer troca de campo/banco, cada equipa é responsável pela
higienização do banco de suplentes que utilizou (a AVSM disponibilizou a cada clube
álcool e panos para o efeito)

3. Jogos em simultâneo

Sempre que ocorrerem 2 jogos em simultâneo no mesmo pavilhão:
 Serão usados os campos laterais, em extremos opostos do pavilhão;
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 O 1º jogo em cada campo é agendado com 30 minutos de intervalo (15
no caso dos Minis), de modo a evitar aglomerações na entrada dos atletas (ex: 1º
jogo do campo 1 às 10h00, 1º jogo do campo 2 às 10h30)
 O campo 1, em qualquer pavilhão, será sempre o mais afastado da porta/zona de
entrada

4. Intervalo entre jogos de escalões diferentes

A utilização de atletas em jogos de escalões diferentes com intervalo inferior a 15 horas
não será penalizada.

5. Mesas de jogo/Boletins de jogo
 Em cada jogo, a equipa indicada no respetivo calendário como “equipa A” é
responsável por fazer a mesa (boletim) de jogo
 A equipa vencedora de cada jogo é responsável por entregar o original do boletim de
jogo na AVSM

6. Minivoleibol
 Cada equipa deverá apresentar-se em cada encontro com o mínimo de 8 atletas;
 Sempre que uma equipa compareça com menos do que 8 atletas por encontro, será
registado um incumprimento.
 Ao 5º incumprimento será averbada falta de comparência à equipa infratora.

Neste escalão participam 7 clubes e 10 equipas, nomeadamente:
8 equipas femininas – ACS-A, ACS-B, CARP, CDEAP, CLK-A, CLK-B, IVA e VCSM
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2 equipas masculinas – AAA e CLK.

A competição feminina será dividida em 2 fases:
 1ª fase: 3 encontros

As equipas serão agrupadas em 2 grupos de 4, jogando no sistema todos contra todos
 2ª Fase: 3 encontros
Grupo A - 2 primeiros classificados de cada grupo da 1ª Fase – apuramento do 1º ao 4º
lugar
Grupo B - restantes 4 classificados da 1ª Fase – apuramento do 5º ao 8º lugar

As equipas iniciam a 2ª Fase com 0 pontos.

A competição masculina será disputada em fase única, com todos os jogos a serem
considerados para a classificação final.

Os jogos serão realizados, por turnos, nos seguintes horários:
9h00 – 10h00 (2 equipas às 9h00, 2 equipas às 9h15)
10h20 – 11h20 (2 equipas às 10h20, 2 equipas às 10h35)
11h40 – 12h40 (2 equipas às 11h40)
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7. Iniciados


A apresentação de menos do que 9 atletas não será penalizada;



Podem ser feitas substituições;



Os clubes podem utilizar atletas do escalão de minivoleibol (sem condicionantes),
desde que participem obrigatoriamente com um mínimo de 4 atletas do escalão de
iniciados

Na competição masculina participam 2 clubes/3 equipas: AAA-A, AAA-B e CLK

Na competição feminina participam 4 clubes/equipas: ADUPS, CARP, CLK e VCSM.

8. Juvenis


Os clubes podem utilizar atletas do escalão de iniciados (sem condicionantes),
desde que participem obrigatoriamente com um mínimo de 4 atletas do escalão de
juvenis

Na competição masculina participa 1 clube/2 equipas, nomeadamente AAA-A e AAA-B.

Na competição feminina participam 5 clubes/equipas, nomeadamente: ADUPS, CARP,
CLK, IVA e VCSM.

9. Juniores

Na competição masculina participam 2 clubes/equipas: AAA e CLK

Na competição feminina participam 4 clubes/equipas: ADUPS, CLK, IVA e VCSM.
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10.

Seniores

Na competição masculina participam 2 clubes/equipas: CARP e CLK-B

Na competição feminina participam 2 clubes/equipas: ADUPS e IVA.

11. Prémios

No final dos Campeonatos serão entregues medalhas individuais aos atletas e treinadores
campeões de ilha de São Miguel em cada escalão.
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