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= REGULAMENTO =
1. O Regulamento das Seleções Regionais da AVAL, é um documento
orientador dos Jogadores, Técnicos e Dirigentes dos Clubes filiados que
tenham elementos convocados para representarem as Seleções Regionais
para treinos e torneios;

2. Para o efeito do presente regulamento, consideram-se Seleções Regionais,
as equipas Femininas ou Masculinas formadas pela AVAL para
representação da mesma

3. O técnico responsável pela orientação das seleções será escolhido pela
direção da AVAL.

4. A convocatória de atletas para as Seleções Regionais será informada
através de Convocatória Oficial que será enviada para os clubes com
atletas convocados e será publicada no site e Facebook oficial da AVAL.

5. Todos os Clubes estão obrigados a colaborar com a AVAL e respetivas
Seleções Regionais no que diz respeito à cedência de praticantes;

6. Os Clubes/Centros que impeçam os jogadores de participar nos trabalhos
das Seleções Regionais ficam sujeitos ao disposto no Regulamento de
Disciplina;

7. É da responsabilidade dos Clubes/Centros o transporte dos jogadores aos
locais de concentração para treinos e jogos, sendo a presença obrigatória
de todos os convocados, salvo em caso de impossibilidade, a qual deverá
ser confirmada pelo Clube e aceite pela Associação de Voleibol do Alentejo
e Algarve.
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8. Os jogadores convocados para as Seleções Regionais devem apresentar
uma conduta de excelência, bons exemplos públicos de ordem disciplinar,
ética e desportiva;

9. As infracções cometidas no âmbito dos trabalhos das Seleções Regionais
nos estágios, treinos e jogos, serão analisadas e a pena será da
responsabilidade do Gabinete Técnico da AVAL com a concordância da
Direção.

10. Em cada Convocatória da Seleção Regional a AVAL assumirá a seguinte
responsabilidade:
a) Presença de Treinadores/Massagista/Diretor Técnico;
b) Os Clubes são informados do planeamento;

11. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção da
Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve.

A Direção da AVAL em CASTRO VERDE, 18.03.2019
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