ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO
ALENTEJO E ALGARVE
CIRCULAR GERAL N.º 5 – 2019/2020
Para conhecimento dos Clubes nossos filiados, Centros Gira Volei,
Escolas, Rádio, Imprensa e demais interessados, comunica-se:

Local e Data
Castro Verde, 1 Nov. 2019

NOVAS DIRETRIZES COMPETIÇÕES AVAL 2019/2020

1. INICIADAS FEMININAS
- As equipas inscritas no campeonato e taça de iniciados Femininos poderão
inscrever 2 Cadetes/Juvenis na equipa de iniciadas, mas estas apenas poderão
participar nos jogos deste escalão, não podendo participar nos jogos do escalão a
cima) e têm que estar devidamente identificadas junto da AVAL.

2. FEDERADOS NAS COMPETIÇÕES REGIONAIS AVAL (CAMPEONATO E
TAÇA)
2.1. Os clubes para utilizarem jogadores federados nos campeonatos regionais, têm
que proceder à inscrição dos mesmos nos boletins de Gira Volei e Gira + de forma a
formalizar a inscrição, sendo que não é necessário a anexação dos documentos já
entregues no ato da inscrição federada.
A inscrição fica válida com o pagamento do valor das mesmas no regional (valores
em circular anterior).
2.2. Para a participação do clube ser validada, os atletas federados que participem
nas competições regionais devem cumprir as seguintes regras:
 Em competições com Final ou Final Four, os atletas para poderem participar
nesses momentos decisivos devem ter realizado pelo menos 50% dos jogos das
fases anteriores da competição;
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 Em competições onde não exista fase concentrada decisiva, os jogadores
federados devem ter realizado pelo menos 50% dos jogos totais.

A AVAL encontra-se permanentemente disponível para prestar os devidos esclarecimentos e o apoio
julgado necessário para o cumprimento dos seus objetivos estatutariamente definidos.

==================================================================================
AVAL, em 1 de Novembro de 2019

A Direção
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