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Encontrados os Campeões
do Gira-Volei 2012-2013
DIREITOS RESERVADOS

Conhecidos os
vencedores do Gira-Volei
para o escalão dos 8-10
anos. Nos masculinos a
dupla Martin/Tomás do
Externato “A Passarada”,
e nos femininos
Estefânia/Nicole do
colégio “O Castanheiro”
Foi no passado sábado dia 27 de
abril que se realizaram as finais
do Gira-Volei para o escalão dos 8
aos 10 anos. Foram selecionados
apenas as melhores 11 duplas para
as finais de ambos os géneros. Nos
masculinos os jogos foram bem
disputados mas sempre sobressaiu a qualidade da dupla vencedora do núcleo do Externato “A
Passarada” constituída pelo Martin/Tomás, que recordamos que
foi a 4ª classificada no E N da época passada. Em 2º lugar ficou a
dupla Martin/João da EB/JI António Santos Botelho (Vila Franca do Campo) estreantes nestas
andanças que utilizou as armas

Finais do Gira-Volei no pavilhão da EBI Canto da Maia
que tinha na final conseguindo em
alguns momentos igualar a dupla
vencedora. Em 3º lugar ficou a dupla da Matriz Simão/Gonçalo
para surpresa de alguns, depois
de ter caído aos pés da dupla da
vila franca nas meias-finais. Em

4º lugar ficou também uma agradável surpresa a equipa vinda da
Ponta Garça constituída pelos jogadores Lino/Manuel, em 5º lugar ficou a dupla Taavi/Vasco de
Santa Clara e em 6º lugar a dupla
de S. Roque (IVA) Gonçalo/Gon-

çalo. No quadro dos femininos
após uma 1º fase em que as duplas
do colégio “Castanheiro” dominaram não averbando nenhuma
derrota. Nas meias-finais e já
numa fase a eliminar, as situações
modificaram-se, ficando em 1º lugar a equipa do colégio do “Castanheiro” constituída pela Estefânia/Nicole que bateu na final a
dupla Maria/Margarida do Externato a “Passarada” que conseguiram eliminar nas meias uma
dupla que na fase regular não tinha perdido que acabou por ficar
no último lugar do pódio. Em 4º
lugar ficou a dupla vinda de Rabo
de Peixe nomeadamente da escola Dr.ª Luísa Constantina composta por Joana/Tatiana, que fizeram uma prova muita boa
mostrando também estarem à altura das duplas da cidade de Ponta Delgada. Em ficou a dupla Mariana/Sofia da Passarada, em 6º
lugar Lara e Silvana da Francisco
M. Garoupa (Água d´Alto), Marina/Matilde de Ponta Garça em
7º lugar e Jasmine/Tamara de
Água de Pau em 8º. Para todos os
nossos parabéns, Ricardo Oliveira.  GT AVSM

VCSM
no Nacional
A primeira equipa regional a entrar em ação nos campeonatos
nacionais da presente época, foi
a equipa do Volei Clube de São
Miguel (VCSM), a representar a
Associação de Voleibol de São
Miguel (AVSM) na fase final da
3ª divisão nacional. Esta fase decorreu no pavilhão Municipal de
Anadia nos dias 19 e 21 de Abril.
Devido aos cortes orçamentais
regionais foi a própria equipa
campeã dos Açores que suportou as despesas totais da deslocação. Ao nível desportivo foi
uma jornada desportiva muito
dignificante para a equipa do
VCSM, batendo-se em pé de
igualdade com as suas pares nacionais. Os resultados exprimem
uma grande igualdade. Na 1ª
jornada perante a Escola Filipa
Lencastre, de Lisboa, a vitória
por 3-2 com parciais de 33-31;
20-25; 25-20; 22-25; 12-15, passando da desvantagem de 2-1
para 2-3 foram desgastantes
mas motivadores sendo a dife-

Resultados&Classificações
CAMPEONATO REGIONAL 2012-2013

CAMPEONATO REGIONAL 2012-2013

INICIADOS MASCULINOS

JUVENIS FEMININOS:
CLUBE KAIRÓS
- CAMPEÃO REGIONAL -

1º JOGO: AAA - 3 vs AJFB-0
(25-16 ; 25-19 ; 25-11)

SENIORES FEMININOS:
VOLEI CLUBE SÃO MIGUEL
- CAMPEÃO REGIONAL -

2º JOGO: AJFB-1 vs AAA - 3
(25-23 ; 12-25 ; 23- 25; 13-25)
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEONATOS REGIONAIS
INICIADOS MASCULINOS:
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS
- CAMPEÃO REGIONAL -

JUVENIS MASCULINOS:
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS
- VICE-CAMPEÃO REGIONAL SENIORES MASCULINOS:
CD INTERNACIONAL VOLEI AÇORES
- VICE-CAMPEÃO REGIONAL -

CAMPEONATO NACIONAL 2012-2013
III DIVISÃO FEMININA
1º JOGO: EFL - 2 vs VCSM-3
(33-31 ; 20-25 ; 25-20 ; 22-25 ; 12-15)
2º JOGO: VCSM -0 vs ANAG-3
(18-25 ; 14 - 25 ; 20 - 25)
3º JOGO: VCSM -3 vs CVA-2
(28-26 ; 22-25 ; 18-25 ; 25-13 ; 15-11)
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEONATO NACIONAL
VOLEI CLUBE SÃO MIGUEL
- 3º CLASSIFICADO -

DIREITOS RESERVADOS

Campeonato Regional Jogos Finais

AAA campeão regional de iniciados

Nesta fase final da época regional, os campeões começam a ficar definidos. Os jogos finais para
apurar o campeão regional de juvenis masculinos tiveram lugar
dias 20 e 21 de abril no pavilhão
Vitalino Fagundes, na Terceira,
que opuseram as equipas da Associação dos Antigos Alunos
(AAA) e a Associação de Jovens
da Fonte do Bastardo (AJFB).
Levaram a melhor a AJFB com
duplo 3-1 sagrando-se campeão

regional, apesar dos sets bastante disputados e da boa réplica dos
de São Miguel. Já no campeonato de séniores masculinos os jogos foram disputados no mesmo
pavilhão dias 19 e 20 de abril entre a AJFB e o Internacional Volei Açores (IVA). O resultado foi
um duplo 3-0 para a AJFB da
Terceira. Nos Iniciados Masculinos a equipa campeã de São Migue, os AAAs, visitaram a AJFB
da cidade da Praia da Vitória,

tendo o resultado final sido favorável à equipa representante
da Associação de São Miguel que
se sagraram campeões regionais
com 2 vitórias. Os resultados foram de 3-0 no sábado, dia 27, e
1-3 no domingo. No Regional de
Juniores Femininos a equipa do
Volei Clube não conseguiu ligação aérea para São Jorge, esta
jornada ficou adiada para 10 e 11
de maio. 
LUÍS ONÇA GT AVSM

rença entre pontos ganhos e perdidos de apenas 4 pontos para as
açorianas. Na segunda jornada a
equipa do Ala Nun´Alvares de
Gondomar foi dominante com
3-0 e parciais de 18-25-14-25 e
20-25. Para o 3º dia a equipa do
VCSM deparou-se com a equipa
do Clube de Voleibol de Aveiro,
que apresentavam 2 derrotas
mas com uma derrota por 3-2
perante a equipa campeã, pelo
que não se previam facilidades.
Assim foi, com o a vitória a ser
comprada na negra com parciais de 28-26; 22-25; 18-25;
25-13 e 15-11. Perante este cenário de 4 equipas, 2 vitórias arrecadadas e 1 derrota perante a
equipa invicta, o estatuto de
vice-campeão da 3ª divisão acabou por escapar devido às novas
regras de pontuação, nas quais
um jogo vencido a 3-2 dá 2 pontos ao vencedor e 1 ponto ao
vencido. A classificação final ficou assim ordenada: Ala
Nun´Alvares: 7 pts; Escola Filipa Lencastre: 5 pts; VC São Miguel: 4 pts; CV Aveiro: 2 pts. 
GABINETE TÉCNICO AVSM
SIMÃO NEVES PRESIDENTE AAA

