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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Torneio Centenário da Prática
de Voleibol arranca dia 14
DIREITOS RESERVADOS

A XX edição do Torneio
Centenário irá realizar-se
nos próximos dias 14 a 17
de abril, conta com o
apoio do Governo dos
Açores, através da
Direção Regional de
Turismo e da Câmara
Municipal do Nordeste
O Torneio Centenário da Prática de Voleibol, é um evento desportivo da responsabilidade da
Associação de Voleibol de São
Miguel, que se propõe a atingir
os seguintes objetivos:. Promover o desporto enquanto veículo
para uma vida saudável; Preparar os clubes vencedores do campeonato de ilha de São Miguel
para o campeonato regional; Fomentar a troca de experiências e
a partilha de conhecimentos entre atletas, treinadores e dirigentes; e divulgar a cultura e dar
a conhecer locais de interesse turístico da ilha de São Miguel aos

A última edição deste Torneio Comemorativo da Prática do Voleibol
participantes dos clubes que nos
visitam.
Em 1994, o evento surge em comemoração dos cem anos da sua
fundação nos E.U.A., pela mão de
William Morgan. Desde então
tem-se realizado anualmente na
ilha de São Miguel, contado com a

participação de equipas do continente e de outras ilhas da região.
No historial da prova tem-se registado a presença da maioria dos
clubes nacionais, entre os quais se
incluem Sporting Clube de Portugal, Sporting de Espinho, Ginásio
Clube Vilacondense, Gueifães,

Fiães, No presente ano o torneio
será organizado entre os dias 14 e
17 de Abril de 2014, no Complexo
Desportivo das Laranjeiras e na Escola Básica e Secundária do Nordeste, e conta com a participação das
equipas da ilha de Santa Maria do
Clube ANA (em juvenis femininos
e masculinos) e Clube Desportivo
“Os Marienses” (em juvenis femininos), bem como as equipas de
São Miguel da Associação dos Antigos Alunos (em juvenis masculinos), Clube Kairos (em iniciados
femininos e juvenis femininos e
masculinos), Volei Clube São Miguel (em iniciados femininos),
CDE Roberto Ivens (em iniciados
femininos) e CD Escola Secundária da Ribeira Grande.
O formato desportivo do evento será a grande novidade para
este ano, sendo prevista a realização do torneio em diversos locais
da ilha, destacando-se no dia 15
de Abril, a competição que se realiza no Nordeste. A concretização
deste projeto, será possível graças
ao apoio recebido pela Direção
Regional do Turismo e Câmara
Municipal do Nordeste, 

Mini voleibol
Bola de Set
Finda a 2ª das 3 fases do campeonato de ilha de mini voleibol
e tendo sido disputados 6 dos 8
encontros definidos para a época, o mini voleibol entra agora
na sua fase decisiva para apuramento das equipas campeãs de
ilha. O campeonato teve início
no mês de dezembro e prolonga-se até maio, no dia 3 no pavilhão do Complexo Desportivo
de Rabo de Peixe e no dia 10 no
Complexo Desportivo das Laranjeiras, ambos pelas 13h30.
Serão disputados os encontros
finais que definem a classificação das 13 equipas femininas e 5
equipas masculinas em disputa.
Nas fases principais de apuramento da equipa campeã e para
os femininos disputam as equipas do Clube Kairós (CK), CDE
Escola Secundária da Ribeira
Grande e CDE Os Fuseiros; já
nos masculinos as equipas melhores classificadas e que mantêm a esperança do lugar cimeiro serão a Associação

Resultados&Classificações
TORNEIO AUGUSTO CAVACO
2013/2014

TORNEIO AUGUSTO CAVACO
2013/2014

TORNEIO AUGUSTO CAVACO
2013/2014

SENIORES/JUNIORES
FEMININOS
(23 de Fevereiro de 2014)
1º LUGAR - VCSM
2º LUGAR - CLK
3º LUGAR - IVA (SF)
4º LUGAR - IVA

INICIADOS MASCULINOS
(29 de Março de 2014)
1º LUGAR - CLK
2º LUGAR - AAA

INICIADOS FEMININOS
(30 de Março de 2014)
1º LUGAR - CLK
2º LUGAR - CDRI
3º LUGAR - VCSM
4º LUGAR - ESRG

JUVENIS MASCULINOS
(08 de Março de 2014)
1º LUGAR - AAA
2º LUGAR - CLK

JUVENIS FEMININOS
(29 de Março de 2014)
1º LUGAR - CLK
2º LUGAR - IVA
3º LUGAR - ESRG

CAMPEONATO REGIONAL
2ª FASE - SÉRIE 2
JUNIORES MASCULINOS
(28 a 30 de Março de 2014)
1º LUGAR - AJFB
2º LUGAR - AAA
3º LUGAR - CLK

DIREITOS RESERVADOS

Campeonato Regional 2013/2014

Campeonato Regional 1-1

Nos dias 28, 29 e 30 de março ,
realizaram-se os jogos da 2ª Fase
do campeonato regional de voleibol, no escalão de juniores
masculinos. Esta competição foi
disputada em duas séries, sendo
a primeira composta pelas equipas do Clube Desportivo Escolar
das Flores, Futebol Clube Calheta (da ilha de São Jorge) e
Clube Desportivo “Os Marienses” (da ilha de Santa Maria), que
beneficiou do apoio do público

da “casa” e venceu os seus adversários com alguma facilidade, cedendo apenas um set à equipa
das Flores.
Na série 2 desta prova, estiveram presentes as equipas da Associação dos Antigos Alunos e
Clube Kairós, de São Miguel e a
equipa visitante da ilha Terceira,
a Associação de Jovens de Fonte
Bastardo. Os argumentos da
equipa da ilha Terceira, evidenciaram-se sobretudo pela expe-

riência trazida por atletas que integram os escalões de formação
da seleção nacional.
Apesar desta situação há a destacar o bom desempenho das três
equipas, nas quais se contabilizam um significativo número de
atletas que pertenceram à Seleção
Açores que participou com mérito desportivo nos Jogos das Ilhas,
em 2012, na Sardenha, sendo um
bom exemplo do investimento do
voleibol na formação. 

Desportiva da Povoação, a Associação dos Antigos Alunos
(AAA) e o Clube Kairós. As restantes equipas Volei Clube de
São Miguel, Internacional Volei
Açores, Clube Atlético de Rabo
de Peixe, disputam os restantes
lugares. A equipa vencedora ganha o direito a estar presente no
Encontro Regional de Mini Voleibol que será realizado, uma
vez mais, na ilha Terceira, Angra
do Heroísmo, entre os dias 07 e
10 de junho. As equipas da Associação de Voleibol de São Miguel
(AVSM) têm tido sempre bons
resultados e trazido as melhores
recordações nos últimos 2 anos.
AAA nos masculinos e CK nos
masculinos e femininos têm representado condignamente o legado da AVSM, mas ainda falta
esta última etapa no campeonato de ilha para chegar mais
além. Em maio haverá novos ou
renovados campeões da AVSM.
Parabéns a todos, os atletas, técnicos e dirigentes pelo trabalho
realizado ao longo desta época
desportiva, faltando ainda 2 encontros.  LUÍS ONÇA GAB. TÉCNICO AVSM

