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REGULAMENTO DE PROVAS 

CAMPEONATOS DE ILHA SÃO MIGUEL 2022/2023 
 
a) O presente regulamento diz respeito apenas às competições do Campeonato de Voleibol da Ilha de São 

Miguel, que se irá desenrolar ao longo da presente época desportiva, em todos os escalões; 
 

b) Os clubes com mais do que uma equipa deverão informar os serviços administrativos da AVSM dos atletas 
que compõem cada equipa até ao dia útil anterior ao início do Campeonato de Ilha; 

 
c) No escalão de Minis serão permitidas serão permitidas trocas de atletas entre as equipas (A e B) de um 

clube no período entre o fim da 1ª Fase e o início da 2ª Fase, tendo os clubes de informar os serviços 
administrativos da AVSM dessas trocas até ao dia útil anterior ao início da 2ª Fase; 

 
d) No final da competição serão entregues medalhas individuais aos atletas e treinadores campeões de ilha 

de São Miguel em cada escalão. 
 
Os calendários foram elaborados para minimizar a coincidência entre escalões cujos atletas podem jogar no 
escalão acima: minis e iniciados, iniciados e juvenis, juvenis e juniores e juniores e seniores. 
 
Campeonato de Ilha de Minivoleibol 
 
Nesta competição participam 7 clubes e 12 equipas, nomeadamente:  

a) 9 equipas femininas – ACS-A, ACS-B, ADUPS, CLK-A, CLK-B, CDIVA, CDEPG e VCSM 
b) 4 equipas masculinas – AAA, CLK-A, CLK-B, CARP. 

 
8 ENCONTROS 
 
Masculinos: fase única, no sistema de todos contra todos, a 8 voltas (4 jogos por encontro/equipa) 
 
Femininos: 
 

• 1ª Fase (5 encontros) - 3 voltas, no sistema de todos contra todos (5 a 6 jogos por 

encontro/equipa) 

• 2ª Fase (3 encontros) - 3 voltas, no sistema TxT dentro de cada grupo (3 jogos por 

encontro/equipa) 

Grupo de apuramento do Campeão: os 4 primeiros classificados da 1ª Fase 

Grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar: os 4 últimos Classificados da 1ª Fase  

 
A classificação final do Campeonato de ilha de Minivoleibol feminino corresponde à classificação da 2ª Fase, 
sendo que essa Fase se inicia com 0 pontos. 
 
A classificação final do Campeonato de ilha de Minivoleibol masculino corresponde à classificação no final 
dos 8 encontros realizados. 
 
Utilização de atletas no minivoleibol 
 
Conforme proposta aprovada em reunião de clubes de início da presente época desportiva, cada equipa 
participante no campeonato de ilha deve comparecer com um mínimo de 8 atletas em cada encontro.   
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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.   
         
 
Campeonato de Ilha de Iniciados Masculinos (3 equipas)  
 
Nesta competição participam 3 clubes/3 equipas: AAA, CARP e CLK. 
  
O Campeonato de Ilha será disputado no sistema de todos contra todos ao longo de 15 jornadas, num total 
de 10 jogos/equipa. 
 
No Campeonato de Ilha será ainda possível inscrever na ficha de jogo 14 jogadores. Será também possível 
efetuar uma substituição por set. 
 
Conforme proposta aprovada em reunião de clubes de início da presente época desportiva, nos jogos do 
campeonato de ilha do escalão de iniciados, os clubes poderão utilizar atletas do escalão de minivoleibol 
(sem condicionantes), desde que participem obrigatoriamente com um mínimo de 6 atletas do escalão de 
iniciados 
 
As equipas de Iniciados dos AAA e do CLK irão ainda realizar jogos contra as equipas de juvenis masculinos 
partir de janeiro.  
 
Campeonato de Ilha de Iniciados Femininas (6 equipas) 
 
Nesta competição participam 6 clubes/equipas: ACS, CARP, CLK, VCSM, CDIVA e CDEPG. 
 
O Campeonato de Ilha será disputado em 2 Fases:  
 
1ª fase:  
Todos contra todos a 2 voltas 
10 jogos/equipa 
 
2ª fase:  
Apuramento do Campeão (3 primeiros da 1ª Fase): todos contra todos a 2 voltas, por pontos - 4 jogos/equipa 
Apuramento do 4º ao 6º lugar (3 últimos da 1ª Fase): todos contra todos a 2 voltas, por pontos - 4 
jogos/equipa 
 
A classificação final do Campeonato corresponde à classificação da 2ª Fase, sendo que essa Fase se inicia com 
0 pontos. 
 
No Campeonato de Ilha será ainda possível inscrever na ficha de jogo 14 jogadores. Será ainda possível 
efetuar uma substituição por set. 
 
Conforme proposta aprovada em reunião de clubes de início da presente época desportiva, nos jogos do 
campeonato de ilha do escalão de iniciados, os clubes poderão utilizar atletas do escalão de minivoleibol 
(sem condicionantes), desde que participem obrigatoriamente com um mínimo de 6 atletas do escalão de 
iniciados 
 
Campeonato de Ilha de Juvenis Masculinos (3 equipas) 
          
Nesta competição participa 2 clube/3 equipas, nomeadamente AAA-A, AAA-B e CLK  
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O Campeonato de Ilha será disputado no sistema de todos contra todos ao longo de 15 jornadas, num total 
de 10 jogos/equipa. 
 
Nos jogos do campeonato de ilha do escalão de juvenis, os clubes poderão utilizar 2 atletas do escalão de 
iniciados (sem condicionantes), desde que participem com o mínimo de 6 atletas do escalão de juvenis. 
 
Cada equipa de iniciados irá realizar jogos contra as equipas de iniciados masculinos, a partir de janeiro e, 
pelo menos, 1 jogo contra a equipa de juniores masculinos dos AAA. 
 
 
Campeonato de Ilha de Juvenis Femininos (6 equipas)  
         
Nesta competição participam 6 clubes/equipas: ACS, ADUPS, CARP, CLK, VCSM, CDIVA. 
 
O Campeonato de Ilha será disputado em 2 Fases:  
 
1ª fase:  
Todos contra todos a 2 voltas 
10 jogos/equipa 
 
2ª fase:  
Apuramento do Campeão (3 primeiros da 1ª Fase): todos contra todos a 2 voltas, por pontos - 4 jogos/equipa 
Apuramento do 4º ao 6º lugar (3 últimos da 1ª Fase): todos contra todos a 2 voltas, por pontos - 4 
jogos/equipa 
 
A classificação final do Campeonato corresponde à classificação da 2ª Fase, sendo que essa Fase se inicia com 
0 pontos. 
 
Nos jogos do campeonato de ilha do escalão de juvenis, os clubes poderão utilizar 2 atletas do escalão de 
iniciados (sem condicionantes), desde que participem com o mínimo de 6 atletas do escalão de juvenis. 
 
Campeonato de Ilha de Juniores Masculinos (1 equipas)  
 
Nesta competição participam 1 clubes/equipas: AAA  
 
A equipa de Juniores dos AAA realizará 6 jogos contra a equipa da universidade e 3 jogos com as equipas 
Juvenis Masculinas 
 
 
Na época 2022/2023, excecionalmente, os treinadores de Grau I poderão orientar equipas de Juniores nas 
provas locais organizadas pela AVSM. 
 
Campeonato de Ilha de Juniores Femininos (4 equipas)    
       
Nesta competição participam 4 clubes/equipas: ADUPS, CARP, CDIVA e VCSM. 
 
O Campeonato de Ilha será disputado no sistema de todos contra todos a 24 jornadas, num total de 12 jogos. 
 
Na época 2022/2023, excecionalmente, os treinadores de Grau I poderão orientar equipas de Juniores nas 
provas locais organizadas pela AVSM. 
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Campeonato de Ilha de Seniores Masculinos (2 equipas)  
 
Nesta competição participam 2 clubes/equipas: AAUA/SC e CARP 
 
O Campeonato de Ilha será disputado no sistema de todos contra todos ao longo de 7 jornadas, num total de 
7 jogos. 
 
A equipa da AAUA/SC realizará ainda 6 jogos com os Juniores dos AAA  
 
Campeonato de Ilha de Seniores Femininos (2 equipas)  
 
Nesta competição participam 2 clubes/equipas: AAUA/SC e CDIVA. 
 
O Campeonato de Ilha será disputado no sistema de todos contra todos a 7 jornadas, num total de 7 jogos. 
 
Em nenhuma das competições previstas anteriormente serão averbadas derrotas por utilização de atletas 
de escalões diferentes com intervalos inferiores a 15 horas.  
 

O Gabinete Técnico da AVSM 

Ponta Delgada, 31 de outubro de 2022 

 


