
Associação de Voleibol de Leiria

CIRCULAR N.º 1 - 2020/2021
Para conhecimento dos clubes filiados e demais interessados, comunica-se:

1 – Inscrição de Equipas
1.1 - Só são admitidas a participar nos Campeonatos Nacionais as equipas Seniores,

Divisões Abertas, Juniores e Escalões de Formação, que até ao dia 25 de Setembro de
2020 tenham inscrito na Federação pelo menos 6 atletas.

1.2 – Os clubes que pretendam filiar-se na Associação de Voleibol de Leiria devem enviar
para o e-mail geral@avleiria.pt a ficha de clube disponibilizada no site da AVLeiria e da
FPV.

2 - Campeonato Nacional - 1ª Fase (III Divisão e Escalões de
Formação)
A organização das primeiras fases dos Campeonatos Nacionais é da responsabilidade das
Associações Regionais.

3 - Campeonato Nacional - 2ª Fase
A organização das segundas fases dos Campeonatos Nacionais é da responsabilidade da
Federação Portuguesa de Voleibol.
Todas as equipas que passem à segunda fase têm de liquidar as taxas de inscrição das
equipas à Federação Portuguesa de Voleibol.

4 - Taça Hugo Gaspar (III Divisão e Escalões de Formação)
A Taça Hugo Gaspar é uma prova da responsabilidade da Associação de Voleibol de Leiria,
destinada às equipas que não se qualificaram para a segunda fase do Campeonato
Nacional, com o objectivo de promover a continuidade de competição.
A taxa de inscrição é de 50,00€ por equipa.
Os escalões e a forma de organização da competição só serão definidos após a finalização
das primeiras fases.
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5 - Inscrições de atletas
As informações relativas aos procedimentos de inscrição de atletas devem ser consultadas
na página da Federação Portuguesa de Voleibol, numa circular1 publicada para o efeito.
O processo de inscrições deverá obedecer aos trâmites legais, estabelecidos pela circular
acima referida. Das inscrições deverão fazer parte todos os documentos necessários.
Todos os processos de inscrição manuais devem ser entregues ou enviados para a sede da
Associação de Voleibol de Leiria, sita no Estádio Municipal da Marinha Grande – 2430-033
Marinha Grande. No caso das inscrições entregues pessoalmente, terá de ser feita uma
marcação prévia para o contacto da AVLeiria que consta no site da associação.

6 - Inscrições de treinadores
As informações relativas aos procedimentos de inscrição de treinadores devem ser
consultadas na página da Federação Portuguesa de Voleibol, numa circular publicada para
o efeito.
O processo de inscrições deverá obedecer aos trâmites legais, estabelecidos pela circular
acima referida. Das inscrições deverão fazer parte todos os documentos necessários.
Todos os processos de inscrição manuais devem ser entregues ou enviados para a sede da
Associação de Voleibol de Leiria, sita no Estádio Municipal da Marinha Grande – 2430-033
Marinha Grande. No caso das inscrições entregues pessoalmente, terá de ser feita uma
marcação prévia para o contacto da AVLeiria que consta no site da associação.

7 - Inscrições de outros elementos
As informações relativas aos procedimentos de inscrição de outros elementos devem ser
consultadas na página da Federação Portuguesa de Voleibol, numa circular publicada para
o efeito.
O processo de inscrições deverá obedecer aos trâmites legais, estabelecidos pela circular
acima referida. Das inscrições deverão fazer parte todos os documentos necessários.
Todos os processos de inscrição manuais devem ser entregues ou enviados para a sede da
Associação de Voleibol de Leiria, sita no Estádio Municipal da Marinha Grande – 2430-033
Marinha Grande. No caso das inscrições entregues pessoalmente, terá de ser feita uma
marcação prévia para o contacto da AVLeiria que consta no site da associação.

8 - Inscrições de árbitros
As informações relativas aos procedimentos de inscrição de árbitros devem ser consultadas
na página da Federação Portuguesa de Voleibol, numa circular publicada para o efeito.
O processo de inscrições deverá obedecer aos trâmites legais, estabelecidos pela circular
acima referida. Das inscrições deverão fazer parte todos os documentos necessários.
Todos os processos de inscrição manuais devem ser entregues ou enviados para a sede da
Associação de Voleibol de Leiria, sita no Estádio Municipal da Marinha Grande – 2430-033
Marinha Grande. No caso das inscrições entregues pessoalmente, terá de ser feita uma
marcação prévia para o contacto da AVLeiria que consta no site da associação.

1 Circular N.º 41 - 2019/2020
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9 - Retoma de competições
Todos os clubes devem analisar a documentação2 disponibilizada pela Federação
Portuguesa de Voleibol, relativamente à retoma da actividade competitiva, no âmbito da
pandemia provocada pela covid-19.
Os clubes terão de ter os seus próprios planos de contingência3, bem como cumprir todas
as regras de higiene previstas.

10 - Arbitragem

1. Prémios de Jogo
Nos termos do Art. 44.º do Regulamento de Provas, competirá ao clube visitado o
pagamento diretamente a cada árbitro. Os valores são estipulados pela Federação
Portuguesa de Voleibol (circular n.º 44 – época 2019/2020 – Ponto 5), conforme tabela
seguinte:

3 Artigo 6º do Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Voleibol - Covid 19
2 Comunicado 22 e 23 2020/2021 da Federação Portuguesa de Voleibol
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2. Ajudas de Custo Campeonato Nacional - 1ª Fase (III Divisão e
Escalões de Formação)

Compete ao clube visitado o pagamento das ajudas de custo, por jogo. Esses valores
deverão ser liquidados até ao final do mês da factura enviada pela Associação de Voleibol
de Leiria. O não cumprimento do pagamento das ajudas de custo implica as consequências
previstas no Artigo 54.º do Regulamento de Disciplina da Federação Portuguesa de
Voleibol.
O não cumprimento do pagamento das ajudas de custo implicará ainda a não nomeação de
árbitros para nenhuma prova da responsabilidade da AVLeiria até que o valor seja liquidado.

III Divisão 25,00 €
Juniores, Juvenis e Cadetes 20,00€
Iniciados, Infantis e Minis Isentos

4


