ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO
ALENTEJO E ALGARVE
Com conhecimento:
 CENTROS GIRA VOLEI
 CLUBES COM SECÇÕES DE VOLEIBOL
 CÂMARAS MUNICIPAIS
 JUNTAS DE FREGUESIA
 ESCOLAS
 COORDENAÇÃO DESPORTO ESCOLAR
 OUTROS: Comunicação Social ___

CIRCULAR GERAL N.º 2 – 2019/2020
Para conhecimento dos Clubes nossos filiados, Centros Gira Volei,
Escolas, Rádio, Imprensa e demais interessados, comunica-se:

Local e Data
Castro Verde, 18 Out. 2019

Valores finais dos Campeonatos Regionais AVAL
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.
- Os valores descriminados nesta circular apenas foram oficializados nesta data devido à
reformulação que os campeonatos regionais irão ter em 2020/21, sendo que as negociações com a
FPV arrastaram-se até dia 16 de Outubro;
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ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO
ALENTEJO E ALGARVE
1. INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS REGIONAIS (Gira Volei, Gira + e Gira
Praia)
O pedido de inscrição deverá ser acompanhado dos documentos necessários, e poderá ser realizado
a partir de 01 de Agosto de 2019, 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).
Todas as inscrições devem ser acompanhas pela respetiva guia de remessa, devidamente separadas
por categoria, escalão e sexo.
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.
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.

1.1 INSCRIÇÕES NOVAS 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, sendo que o EMD tem validade de uma época desportiva.
- 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
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www.fpvoleibol.pt.
1.2. REVALIDAÇÕES GIRA VOLEI, GIRA + E GIRA PRAIA
- Ficha de Inscrição (em duplicado);
- Comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, de acordo com Circular federativa e
demais normas legais em vigor, sendo que o EMD tem validade de uma época desportiva.
- 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.
1.3. 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;
1.4. UTILIZAÇÃO DE JOGADORES FEDERADOS NOS CAMPEONATOS REGIONAIS
- Os jogadores federados para serem utilizados nos campeonatos regionais, têm que ser inscritos
também para os mesmos na AVAL em formulário específico (Gira+), pagando a inscrição dos
mesmos;
- Apenas são permitidos 2 atletas federados inscritos no boletim de jogo, podendo estes 2 atletas não
serem os mesmos de jogo para jogo;

2. VALORES DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS
- Inscrições Gira Volei - 5€
- Inscrições Gira + - 10€
- Gira Praia - 7€

==================================================================================
AVAL, em 18 de Outubro de 2019

A Direção
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