NOTA OFICIAL Nº 25/2018 DE 16/08/2018
- Deliberações do Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 30+ e 40+
de 2018.
Durante o Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 30+ e 40+ de 2018, foram
deliberadas as seguintes questões:
1º) Foi realizado o registro de 15 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 repassado a todos os(as) presentes que a Arbitragem do Circuito AVP de Vôlei 30+ e 40+
2018 continua com a Federação Paranaense de Voleibol.
4º) Foi realizado uma exposição sobre questões referentes ao regulamento Específico da 2ª etapa
do Circuito AVP de Vôlei 30+ e 40+ de 2018, principalmente em relação ao artigo que

especifica que associados que estivessem inadimplentes não poderiam jogar o Circuito até
que regularizasse seu pagamento de anuidade. Também foi explicado que antes de iniciar
os jogos, será tirado junto ao Banco Sicredi uma listagem de pagamentos para autorizar a
jogar somente os atletas com da anuidade em dia. Atletas novos poderão jogar até emissão
e data do boleto para pagamento da anuidade e, após esta data será procedido da mesma
forma citada acima.
5º) Foi solicitado aos(as) representantes de equipes presentes ao Congresso Técnico que
enviassem no e-mail avp.parana@gmail.com as disponibilidades de ginásios das equipes até o dia
17/08/2018.
6º) Foram apresentadas todas as equipes inscritas, de acordo com, suas categorias e homologadas
a realização das categorias 30+ e 40+ femininas e masculinas.
7º) Foram expostas as fichas de inclusão de atletas, substituição de atletas e transferência de jogos
e seus procedimentos.
8º) Foi mostrado as áreas de Tabela e Resultados e de Editais do Site www.avp.org.br .
9º) Todas as categorias da etapa do Circuito serão disputadas em chave única com jogos entre
todas as equipes durante a 1ª fase, depois semifinais e finais.
10º) Foi solicitado aos(as) representantes de equipes presentes ao Congresso Técnico que
enviassem no e-mail avp.parana@gmail.com as suas impossibilidades de jogos devido a
compromissos competitivos neste segundo semestre.

11º) Além das medalhas prevista no Regulamento do Circuito, serão premiados com troféu as
equipes classificadas em 1º e 2º lugares de cada categoria e gênero.
12º) Foi exposto a todos os(as) presentes que a Diretoria Técnica da AVP faria as finais de cada
categoria da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 30 e 40+ no dia 20 ou 27 de outubro de 2018. Houve
algumas ponderações de alguns associados(as) sobre as dificuldades que poderiam existir para
jogarem estas finais em um sábado, por isso a Diretoria da AVP, colocou em votação a realização
destas finais aos sábados ou não. Houveram 11 votos a favor de permanecer os jogos finais no dia
20 ou 27 de outubro de 2018 e 04 fotos contras. Por isso, permanece o estabelecido no
Regulamento Específico da Competição em seu artigo 07.
13º) Foi solicitada a palavra pela associada Tania Ferraz, onde realizou uma exposição sobre a
mobilização do antigo grupo de atletas que representaram a UTFPR em nossos Circuitos, em fazer
um evento de confraternização entre elas e, que após decisão deste grupo gostariam de fazer para
todos(as) os (as) associados(as) da AVP. Comentou também que este evento poderia se tornar
anual e que outros grupos de associados(as) pudessem ser gestores de sua realização. A Diretoria
da AVP, por entender que um evento de confraternização para todos(as) seus(suas) associados(as)
corroboraria com seus objetivos, se propôs a auxiliar na execução do mesmo e disponibilizar todas
as redes sociais para divulgar amplamente a sua realização.
14º) Equipes confirmadas para a 2ª etapa do Circuito AVP:

30+ FEMININO

30+ MASCULINO

APCEF/PR
CLUBE CURITIBANO
SÃO JOSÉ – VÔLEI MASTER
CLUBE DUQUE DE CAXIAS
AABB - Curitiba

ACC - 35+
APCEF - PR
CLUBE DUQUE DE CAXIAS
ACC - ASSOCIAÇÃO COPEL 30+
RENAULT – Associação Colibri
SANTA MÔNICA

40+ FEMININO

40+ MASCULINO

CURITIBA - Vôlei
CÍRCULO MILITAR
CLUBE CURITIBANO
APCEF/PR
SANTA MÔNICA

CLUBE CURITIBANO 40+
APCEF - PR
CLUBE DUQUE DE CAXIAS
CLUBE CURITIBANO 50+
SANTA MÔNICA
CÍRCULO MILITAR

Curitiba, 14 de agosto de 2018.

