
 

 

  

 

 

NOTA OFICIAL Nº 20/2016 DE 18/08/2016 

- Deliberações do Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+ e 35+ 

de 2016. 
 

Durante o Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+ e 35+ de 2016, foram 

deliberadas as seguintes questões: 
 

1º) Foi realizado o registro de 19 presentes no Congresso Técnico da Etapa. 

 

2º) Inscrições: 

- Foi recebida de cada representante de equipe, e devidamente homologada a Ficha de Inscrição 

de Atletas que seriam inscritos na etapa do Circuito em suas respectivas equipes. 

 

3º) Foi realizado uma exposição geral do regulamento do Circuito AVP de Vôlei 25+ e 35+ de 2016 

e suas adequações para a etapa. 

 

4º) Foi solicitado aos representantes de equipe, que encaminhassem as disponibilidades de seus 

ginásios para a Diretoria Técnica da AVP poder organizar a programação de jogos da etapa. Fica 

como prazo máximo deste encaminhamento o dia 24/08/2016.  

 

5º) Foi solicitado aos representantes de equipe, que encaminhassem a Programação de Sua 

Equipe durante este semestre, para a Diretoria Técnica da AVP poder organizar a programação 

de jogos da etapa. Fica como prazo máximo deste encaminhamento o dia 24/08/2016.  

 

6º) Foi informado que a AVP, não solicita qualquer mudança de conduta técnica para a equipe de 

árbitros(as) durante os jogos do Circuito. 

 

7º) Fica estipulado até o início do primeiro jogo da 2ª etapa do Circuito, para a realização do 

cancelamento da inscrição de algum(a) atleta da equipe que não irá mais jogar a etapa. Após o 

início dos jogos do Circuito, não será mais aceito o cancelamento de nenhuma inscrição de atleta 

da equipe. 

 

8º) Fica determinado em acordo com todos os representantes de equipes, que após a 

homologação da inscrição do atleta por  uma determinada equipe, este não poderá mais ser 

inscrito por nenhuma equipe durante esta etapa, salvo o que está previsto no Item 1 do 

Regulamento da 2ª Etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+ e 35+ de  2016 em seu 7º paragrafo. 

 

9º) Foi comunicado a todos sobre o funcionamento do novo site da AVP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

10º) Foi informado a todos o andamento do cadastramento dos(as) associados(as) de suas 

equipes e solicitado o envio do cadastro de quem ainda não o fez. Fica estipulado o prazo de até 

dia 04/09/2016 para entrega do cadastro de quem ainda não o fez. 

 

11º) Equipes confirmadas para a 2ª etapa do Circuito AVP: 
 

MASCULINO  >  25+ MASCULINO  >  35+ 

ASSOCIAÇÃO COPEL 
CIA DO VOLEIBOL 
JAC / IDATA INFO 

DUQUE DE CAXIAS 
DRUNK TEAM 

SANTA MÔNICA 
APCEF/PR 
RENAULT 

LINK – SF SPORTS 

DUQUE DE CAXIAS 

APCEF/PR 

SANTA MÔNICA 

CIRCULO 50+ 
CIRCULO 40 

CURITIBANO 

ASSOCIAÇÃO COPEL 
CIA DO VOLEIBOL 

FEMININO  >  25+ FEMININO  >  35+ 

CIA DO VOLEIBOL 
SÃO JOSÉ 

COLOMBO / MAMBEMBE 
APCEF/PR - A 
APCEF/PR – B 

SANTA MÔNICA 
DUQUE DE CAXIAS 

LINK – SF SPORTS - PINHEIROS 
CONEXÃO VÔLEI CLUBE 

UTFPR – 40+ 
DUQUE MASTER 

CÍRCULO A 
SÃO JOSÉ 

CIA DO VOLEIBOL 
SANTA MÔNICA 
CURITIBANO 40 
CURITIBANO 35 

PINHEIROS – SF SPORTS 
UTFPR – 45+ 

AABB – Curitiba 
UNIVOLEI 

 

 

 

Ronei Magalhães Cucio 

Diretor Técnico da AVP 


