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CIRCULAR GERAL N.º 1 – 2020/2021  Local e Data 

Para conhecimento dos Clubes nossos filiados, Centros Gira Volei, 

Escolas, Rádio, Imprensa e demais interessados, comunica-se: 

 
Castro Verde, 6 Set. 2020 

 

Inscrições de equipas e atletas para campeonatos nacionais e competições regionais 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

- O acesso a qualquer comunicado ou circular da AVAL pode ser feito a qualquer momento na 

respetiva página web da associação em www.avalentejo.pt: 

 

Secção “documentação”  

 

- Quaisquer emolumentos ou taxas aqui revistas deverão ser liquidadas pelo clube junto da AVAL, no 

ato das inscrições do clube, equipas ou atletas (ou mediante entrega da respetiva fatura/recibo) 

evitando assim o pagamento de multas pelo atraso nos pagamentos. 

 

- Todos os processos de Inscrições (Nacionais e Regionais) têm que passar pela AVAL para poderem 

ser validadas e oficializadas. 

 

1. FILIAÇÃO DE CLUBES 

 

A filiação de clubes pode ser feita de forma ininterrupta, durante a época desportiva 2020/2021 (entre 

1 de agosto de 2020 e 31 de julho de 2021) independentemente de dinamizarem a modalidade de 

Voleibol em contexto federado ou não federado, com iniciativas indoor, ar livre ou praia. 

Alertamos todos os Clubes e Centros Gira Volei/Gira Praia que pretendam filiar-se na AVAL que 

deverão fazê-lo com a devida oportunidade de modo a respeitarem as datas apresentadas e as 

respetivas taxas: 

 

Taxas de Filiação na AVAL - 2020/2021: 

 

- Clubes com seção de voleibol organizada – 150,00€; 

 

http://www.avalentejo.pt/
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2. INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS NACIONAIS   

 

O pedido de inscrição deverá ser acompanhado dos documentos necessários, e poderá ser realizado 

a partir de 01 de Agosto de 2020, todos os dias úteis, na sede da AVAL, sita na Rua Timor Lorosae, n.º 

10 * 7780 – 207 CASTRO VERDE (Edifício da ESDIME junto ao Parque de Campismo). 

As inscrições de atletas para os Campeonatos Nacionais indoor serão também realizadas junto da 

AVAL ou podem ser feitas recorrendo à plataforma informática de registo de inscrições disponibilizada 

pela Federação Portuguesa de Voleibol – CIRCULAR Nº 53 FPV. 

 

Todas as inscrições devem ser acompanhas pela respetiva guia de remessa, devidamente separadas 

por categoria, escalão e sexo. 

* Cada Boletim de inscrição para competições federadas terá um custo de 1,50€; 

* Cada Guia de remessa terá um custo de 1,50€ ao qual acresce 0,50€ por atleta de despesas 

administrativas; 

 

NOTA: para um atleta poder participar legalmente num jogo a sua inscrição terá de ser efetuada, no 

mínimo, 5 dias úteis antes da data do mesmo. 

Só se aceitam inscrições se as mesmas estiverem acompanhadas de todos os documentos 

necessários. 

 

2.1 INSCRIÇÕES ATLETAS PARA CAMPEONATOS REGIONAIS VIA GIRA VOLEI GIRA + E GIRA VOLEI (1ª 

VEZ) 

 

- Ficha de Inscrição (com fotografia); 

- Documento de identificação do atleta; 

- Documento de identificação do pai, mãe ou tutor, quando for caso disso; 

- Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, de acordo com Circular federativa e 

demais normas legais em vigor, os quais tem validade de uma época; 

- Registo e depósito na FPV, do contrato de trabalho do praticante desportivo ou do contrato de 

formação desportiva (caso existam); 

- Escrita de próprio punho na ficha de inscrição, seguida de assinatura, pelo atleta ou encarregado de 

educação (se for menor), com os seguintes dizeres: Declaro para os devidos efeitos que li, entendi e 

aceito a declaração de autorização de dados pessoais que consultei no site da FPV em 

www.fpvoleibol.pt. 
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 Todas as inscrições devem ser acompanhas pela respetiva guia de remessa, devidamente separadas 

por categoria, escalão e sexo. 

 

* Cada Guia de remessa terá um custo de 1,50€ ao qual acresce 0,50€ por atleta de despesas 

administrativas; 

 

2.2. REVALIDAÇÕES GIRA VOLEI, GIRA + E GIRA PRAIA 

 

- Ficha de Inscrição; 

- Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, de acordo com Circular federativa e 

demais normas legais em vigor, os quais tem validade de uma época; 

- Nas fichas de revalidação colectiva, deverá ser junta, por cada atleta, a declaração de autorização 

de dados pessoais, disponível no site da FPV em www.fpvoleibol.pt, devidamente assinada. 

- Termo de responsabilidade Covid-19; 

 

INSCRIÇÃO VALIDADA E UTILIZAÇÃO DE ATLETA: para um atleta poder participar legalmente num jogo a sua 

revalidação terá de ser efetuada a entrada na sede da AVAL 5 dias úteis antes do jogo. 

- Caso não aconteça, o jogador pode ser inscrito (dar entrada de toda a documentação e pagamento) até 

quarta-feira da semana do jogo, acrescentando ao valor da inscrição uma multa de 10€ por atraso. 

 

2.3. TRANSFERÊNCIAS GIRA VOLEI, GIRA + E GIRA PRAIA 

 

- Ficha de inscrição com o novo centro/clube; 

- Declaração do Clube anterior a declarar que o Atleta saiu do clube; 

 

3. INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS NACIONAIS 

 

3.1. INSCRIÇÕES FEDERADOS 

As taxas de inscrição para a Época 2020/2021  

I Divisão ----------------------------------------------------------------- € 40,00 

 II Divisão ---------------------------------------------------------------- € 35,00 

 III Divisão --------------------------------------------------------------- € 15,00  

Veteranos --------------------------------------------------------------- € 15,00 

Juniores B e B1 --------------------------------------------------------- € 10,00  
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Juniores A -------------------------------------------------------------- € 7,50 

 Juvenis ------------------------------------------------------------------- € 5,00  

Juvenis - Cadetes ------------------------------------------------------ € 5,00  

Iniciados ----------------------------------------------------------------- € 4,00  

Infantis ------------------------------------------------------------------- Isento  

Minis --------------------------------------------------------------------- Isento  

Reemissão de Licença ------------------------------------------------ € 5,00  

Atletas oriundos de Federações Estrangeiras (I e II Divisão) € 975,00 (taxa administrativa) 

4.INSCRIÇÃO EQUIPAS 

 

4.1. CAMPEONATO REGIONAL 

 

As taxas de inscrição no Campeonato Regional para a Época 2020/2021 (para equipas inscritas nos 

campeonatos nacionais no decorrer da época desportiva) a liquidar pelos Clubes na sua Associação 

no ato das inscrições, são as seguintes: 

 

Juniores (Masc./Fem) ............................................................................................................. 140.00 € 

Juvenis (Masc./Fem) ............................................................................................................... 130.00 € 

Juvenis Cadetes (Masc./Fem) ............................................................................................... 115.00 € 

Iniciados (Masc./Fem)............................................................................................................. 100.00 € 

Infantis (Masc./Fem) ................................................................................................................ 90.00 € 

Minis (Masc./Fem)…………………………………………………….…………………………………….…00.00 € 

Gira- Volei (Masc./Fem)…………………………………………………….…………………………………….…5.00 € 

Gira- Mais (Masc./Fem)…………………………………………………….…………………………………….…10.00 € 

Gira-Praia (Masc./Fem)…………………………………………………….…………………………………….…5.00 € 

 

* Clubes que inscrevam 5 equipas no regional têm a inscrição de valor mais baixo grátis; 

* Clubes que inscrevam 8 equipas no regional têm as 2 inscrições de valor mais baixo grátis; 
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SUPERTAÇA REGIONAL (MASC/FEM) 

 

Sem efeito, devido a não se ter terminado todas as competições da época 2020/2021; 

 

 

TAÇA REGIONAL DA AVAL (MASC/FEM) 

 

Seniores/Juniores ..………………………………..……………………….…………………….  60,00€* 

Juvenis/Cadetes …………………………..………………………………………….….….…... 50,00€* 

Iniciados/Infantis ……………………..…………..……………………………….……….….…. 40,00€* 

Minis ………………………….…...…………..………………………………………..….……..… 00,00€* 

 

* Com a alteração de modelo competitivo da Taça Regional, vão ser cobradas taxas de jogo. 

 

OUTRAS COMPETIÇÕES INDOOR 

 

Valor das taxas a sair em circular própria por altura das competições cuja realização será definida 

pela Direção da AVAL. 

 

4.2. CAMPEONATO NACIONAL 

 

Seniores (Masc./Fem) …………………………………………………………………………………….. 200.00 € 

Juniores B e B1 (Masc./Fem) .................................................................................................. 200.00 € 

Juniores A (Masc./Fem) .......................................................................................................... 200.00 € 

Juvenis (Masc./Fem) ............................................................................................................... 180.00 € 

Juvenis Cadetes (Masc./Fem) ............................................................................................... 180.00 € 

Iniciados (Masc./Fem)............................................................................................................. 150.00 € 

Infantis (Masc./Fem) ............................................................................................................... 150.00 € 

Minis (Masc./Fem)…………………………………………………….…………………………………….…00.00 € 

 

5. ARBITRAGENS PROVAS REGIONAIS 

 

Os clubes deverão cumprir com o pagamento ao fim das 3 fases de liquidação de dívida (Novembro, 

Março e Maio) das seguintes taxas por cada jogo e cada árbitro à sua associação regional: 
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Taxa de arbitragem: 

 

Competições Nacionais………… ……………………….….Circular 44 FPV da época 2020/2021* 

Outras competições (qualquer escalão) ……………………….…...……………………….35,00€** 

 

 Na fase regional do Campeonato Nacional da III DIV acresce o prémio de jogo do árbitro 

(Masc- 30€/ Fem- 25€), ao valor estipulado nesta circular (35€).  

 Valor total a pagar ( Masc- 65€/ Fem- 60€). 

Nota: A Taxa de Arbitragem da Fase Regional da III Div Nacional Masculina/ Feminina sofre um 

acréscimo do prémio de jogo evitando assim que o clube visitado tenha o encargo do 

pagamento do prémio de jogo do árbitro antes do inicio do jogo.  

** Jogos arbitrados por árbitros do “clube”, nomeados para tal efeito pagarão 20€. 

 

6. BOLA OFICIAL – ÉPOCA 2020/2021 – CAMPEONATOS NACIONAIS E TAÇA DE PORTUGAL 

 

A bola oficial é a MIKASA V 200 W para as Divisões: 

Na I Divisão Masculina e Feminina é obrigatório utilizar a bola oficial - MIKASA V200W. 

Na II Divisão Masculina e Feminina é obrigatório utilizar a bola oficial - MIKASA V200W e MVA 200.  

Na III Divisão Masculina e Feminina, para além da bola oficial - MIKASA V200W, poderá ainda ser 

usada a Bola MIKASA MVA 2OO, MIKASA V300W e MVA 300.  

Nos escalões de Juniores (A, B e B1), Juvenis, Cadetes, Iniciados e Infantis para além da bola oficial - 

MIKASA V200W, poderá ainda ser usada a Bola MIKASA MVA 2OO, MIKASA V300W e MVA 300. 

 

 

7. ESCALÕES ETÁRIOS – ÉPOCA 2020/2021 

 

Minis A - Nascidos até 2010 (até aos 10 anos) 

Minis B - Nascidos em 2008, 2009 e 2010 

Infantis - Nascidos em 2007 

Iniciados - Nascidos em 2006 

Cadetes - Nascidos em 2005 

Juvenis - Nascidos em 2004 

Juniores - Nascidos em 2002 e 2003 
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Seniores - 19 anos ou mais 

Veteranos - 35 anos ou mais 

 

7. OUTRAS CONSIDERAÇÕES – COVID19 

 

7.1. CAMPEONATOS INDOOR 6x6  

 

- As equipas Seniores de indoor 6x6 podem começar a treinar sem limitações (equipa e pavilhão a 

cumprirem todas as normas de segurança da DGS/FPV/AVAL – em plano de contingência Covid19 

enviado para os clubes) assim que tenham as datas de início da Competição.  

 

- As equipas de formação indoor 6x6 apenas podem treinar com as restrições (COVID 19 – 

ORIENTAÇÃO DGS No 036/2020 DE 25. AGOSTO. 2020), até novas indicações; 

 

- Caso os campeonatos de formação indoor 6x6 não sejam permitidos, a AVAL irá organizar um 

circuito Regional Anual de Voleibol de Ar Livre e de Gira Praia 2x2 (considerado jogo individual), de 

forma a continuar a oferecer competição aos atletas e clubes (a debater após decisões da DGS);  

 

================================================================================== 

 

AVAL, em 6 de Setembro de 2020                                                                                                A Direção 


