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ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021 

 

COMUNICADO N.º 32 – 5 de maio de 2021 
 

 
 

1. CALENDÁRIO COMPETITIVO – 8 E 10 DE MAIO * 

 

Nº jogo Equipa A Equipa B Escalão Género Competição   Data   Hora  Local 

JF1 ADUPS CLK Juniores Femininos Campeonato Ilha 8 maio 2021 14h00 EBIRG 

JF2 ADUPS CLK Juniores Femininos Campeonato Ilha 8 maio 2021 15h30 EBIRG 

JF21 CLK VCSM Juniores Femininos Campeonato Ilha 10 maio 2021 19h00 CLK 

JF22 CLK VCSM Juniores Femininos Campeonato Ilha 10 maio 2021 20h30 CLK 

 

* Sujeito às medidas a definir pela Autoridade de Saúde  

 

Os jogos dos restantes escalões ficam adiados para os dias 15/16 de maio. 

 

Conforme descrito no Plano de Contingência Específico e Regulamento de Provas – Campeonatos de Ilha 2020/2021: 

 Os jogos serão realizados sem a presença de público; 

 Não será permitida a utilização de balneários quer pelas equipas quer pelas equipas de arbitragem; 

 Nos escalões de formação, não haverão trocas de campo/banco entre sets: essa troca será feita apenas entre o 1º e o 2º jogo; 
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 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); 

 Cada equipa é responsável pela entrega do seu registo de utilização das instalações desportivas COVID-19 à equipa de arbitragem em 

cada jornada (a equipa responsável pelo preenchimento do boletim de jogo deve incluir esse(s) elemento(s) na sua listagem). A equipa 

de arbitragem é responsável pela entrega do seu registo e o das equipas participantes ao funcionário de serviço na instalação. 

 

2. REUNIÃO DE CLUBES – 6 DE MAIO DE 2021 

 

A Associação de Voleibol de São Miguel convoca os seus sócios para uma reunião de clubes, no dia 6 de maio, quinta-feira, pelas 20h00, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

 Recalendarização da atividade competitiva local 

 Participação nos Campeonatos Regionais 

 

A reunião será realizada online, sendo que que os clubes receberão os dados de acesso por email. 

 

Cada clube poderá participar com apenas 1 elemento, devendo indicar o mesmo por email à AVSM até às 18h00 do dia da reunião. 
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3. CURSO DE TREINADORES DE GRAU I 

 

A Associação de Voleibol da Ilha Terceira organizará um Curso de Treinadores de Grau I, que está previsto de 21 de maio a 27 de junho de 2021, em Angra do 

Heroísmo.  

 

Devido às condicionantes provocadas pela pandemia de COVID-19, a Associação de Voleibol da Ilha Terceira irá dividir a realização do curso em duas partes 

bem distintas. Uma primeira parte teórica, efetuada por videoconferência, através da plataforma ZOOM e uma segunda parte prática que será presencial.  

 

A primeira parte será nos seguintes dias: 20, 22, 28 e 29 de maio e nos dias 3, 10, 12, 13, 18 e 19 de junho e a parte prática/presencial será nos dias 25, 26 e 

27 de junho de 2021. 

 

O curso é composto por duas fases: 

- A Primeira Fase - Curricular com um total de 76 horas, divididas entre Formação Geral (36 horas) e Formação Específica (40 Horas). 

- A Segunda Fase - Estágio, uma época desportiva – 90 horas prática presencial (550h total) 

 

– O estágio deverá ocorrer na época desportiva 2021/2022 ou até a época 2024/2025. 

 

Para efeitos de realização da componente de formação prática sob a forma de estágio supervisionado, a Federação emitirá a Declaração de Treinador/a em 

Estágio. 
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Para procederem à sua inscrição, os candidatos deverão reunir os seguintes pré-requisitos: 

 

 Possuir a escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a idade – 12.º ou 9.º ano em geral); 

 Ter a idade mínima de 18 anos à data do início do curso ou 17 anos com autorização parental, mas 18 anos no fim do Curso (parte estágio). 

  

A ficha de Inscrição para o Curso de Treinadores de Grau I deverá ser enviada  para o e-mail:  deptecnico@avit.pt até ao dia 12 de maio. 

 

Mais se informa que o preço da inscrição é de 100 €. 

 

 

mailto:deptecnico@avit.pt

