NOTA OFICIAL Nº 02/2019 DE 13/03/2019
- Deliberações do Congresso Técnico da 1ª etapa do Circuito Máster AVP de Vôlei 30+
e 40+ de 2019.
Durante o Congresso Técnico da 1ª etapa do Circuito AVP Máster de Vôlei 30+ e 40+ de
2019, foram deliberadas as seguintes questões:
1º) Foi realizado o registro de 18 presentes no Congresso Técnico da Etapa.
2º) Foi colocado em discussão para todos os presentes ao Congresso Técnico, a inscrição realizada
no dia 13/03/2018, no sistema do Site da AVP, da equipe Pumas/AABB nas categorias 30 e 40+
masculinos na 1ª etapa do Circuito AVP Máster de Vôlei. Após decisão unânime dos presentes, foi
aceita a inscrição das duas equipes na competição e estipulado o envio da relação de atletas para
o e-mail da AVP até o dia 14/03/2019 às 18h.
3º) 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.
4º) Foi repassado a todos os(as) presentes que o Credenciamento de quem irá fazer a arbitragem
do Circuito AVP Máster de Vôlei 30+ e 40+ estava em andamento e seria posteriormente analisado
e homologado pela Diretoria da AVP.
5º) Foi realizado uma exposição sobre questões referentes ao regulamento Geral do Circuito AVP
Máster de Vôlei 30+ e 40+ de 2018 e do regulamento específico da competição e suas adequações
para a etapa.
6º) 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.
7º) Foram apresentadas todas as equipes inscritas, de acordo com, suas categorias e homologadas
a realização das categorias 30 e 40+ masculinas.
8º) Todas as categorias da etapa do Circuito serão disputadas em chave única com jogos entre
todas as equipes durante a 1ª fase e dividida em Séries durante a 2ª fase da Etapa, conforme
número de participantes.
9º) Foi solicitado aos(as) representantes de equipes presentes no Congresso Técnico que
enviassem no e-mail avp.parana@gmail.com as fichas de “Inscrições de Atletas” em arquivo,
conforme listagem homologada em Congresso Técnico.

10º) Foi exposto os procedimentos necessários para a participação de Estagiários de Educação
Física (bacharel) junto à equipe durante os jogos do Circuito AVP. Fica estipulado o envio de uma
cópia do contrato de estágio. do estagiário registrado pela equipe, para a Diretoria Técnica da AVP.
Poderá ser encaminhado para avp.parana@gmail.com.
11º) Ficou definido que não haverá mais troféu para o Campeão Geral de 2019 do Circuito AVP
Master de Vôlei 30+ e 40+.
12º) Fica definido que haverá um processo de premiação para os melhores jogadores(as) das
semifinais e finais da Série Ouro e das finais da Série Prata da etapa do Circuito.
13º) Equipes confirmadas para a 1ª etapa do Circuito AVP:

30+ FEMININO
AABB - Curitiba
CLUBE CURITIBANO
APCEF/PR
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
CLUBE DUQUE DE CAXIAS

30+ MASCULINO
RENAULT – Assoc. Colibri
Associação COPEL Curitiba
SANTA MÔNICA
APCEF/PR
CLUBE DUQUE DE CAXIAS
CIA DO VOLEIBOL
PUMAS/AABB

Curitiba, 13 de março de 2019.

40+ FEMININO
CURITIBA VÔLEI MASTER
SANTA MÔNICA
CLUBE CURITIBANO
CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ
APCEF/PR
CLUBE DUQUE DE CAXIAS
CIA DO VOLEIBOL
40+ MASCULINO
CLUBE CURITIBANO
SANTA MÔNICA
CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ 40+
CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ 50+
APCEF/PR
CLUBE DUQUE DE CAXIAS
PUMAS/AABB

