NOTA OFICIAL Nº 29/2017 DE 05/09/2017
- Deliberações do Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+/35+/40+
de 2017.
Durante o Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+/35+/40+ de 2017,
foram deliberadas as seguintes questões:
1º) Foi realizado o registro de 20 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 novamente explanado a questão relacionada as anuidades de 2017, para os(as) atletas que
jogariam a 2ª etapa do Circuito AVP 2017:
- Atletas que estivessem com a anuidade paga procedimento normal de inscrição e participação;
- Atletas que Jogaram a 1ª Etapa do Circuito AVP de 2017 e não realizaram o pagamento da
Anuidade de 2017, não poderiam ser inscritos e, caso estivessem relacionados(as) por alguma
equipe, suas inscrições seriam canceladas para a Etapa;
- Atletas que ainda não jogaram o Circuito AVP em 2017 e estivessem com anuidades de anos
anteriores sem serem pagas, somente poderiam jogar na 2ª Etapa após quitação da anuidade
pendente;
- Atletas novos(as), será gerado um novo boleto e poderão jogar normalmente.
4º) Foi realizado uma exposição de algumas alterações do regulamento Geral do Circuito AVP de
Vôlei 25+/35+40+ de 2017 e do regulamento específico da competição e suas adequações para a
etapa.
5º) Foi solicitado aos representantes de equipes durante o Congresso, que encaminhassem as
disponibilidades de seus ginásios para a Diretoria Técnica da AVP poder organizar a programação
de jogos da etapa. Fica determinado pela Diretoria Técnica o prazo até o dia 12/09/2017, para o
encaminhamento das liberações dos ginásios.
6º) Foi novamente verificando junto a cada representante de equipe o dia da semana que a equipe
gostaria que não marcasse seus jogos dentro do Circuito AVP.
7º) Devido aos números de equipes inscritas, todas as categorias do Circuito serão disputadas em
chave única com jogos entre todas as equipes durante a 1ª fase e dividida em Séries Ouro e Prata
durante a 2ª fase da Etapa.
8º) Por haver poucas equipes inscritas na categoria 40+ feminina e masculina, ficou decidido que
as equipes participantes desta categoria, migrarão para a Categoria 35+ dos seus referidos naipes.
Sendo assim, para a 2ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+/35+/40 de 2017, não será realizada a
categoria 40+.

9º) Foi orientado a todos(as) os(as) presentes, que em qualquer situação disciplinar e de muita
divergência em relação a atitudes e acontecimentos durante os jogos da AVP e, seguindo o previsto
em regulamento, é de suma importância que seja enviado para a Diretoria da AVP um relatório do
ocorrido, para que após análise do que foi relatado, sejam dados os encaminhamentos necessários.
10º) Equipes confirmadas para a 2ª etapa do Circuito AVP:

25+ FEMININO

25+ MASCULINO

APCEF A
APCEF B
DUQUE LINK
SANTA MÔNICA
SÃO JOSÉ
COLOMBO - MAMBEMBE
CIA DO VOLEIBOL

RENAULT
SANTA MÔNICA
JAC
ACC
APCEF
DUQUE LINK
DRUNK TEAM
CIA DO VOLEIBOL

35+ FEMININO

35+ MASCULINO

DUQUE
UTFPR
CURITIBANO 35
CURITIBANO 40
UNIVOLEI
SMCC
CIA DO VOLEIBOL
PINHEIROS VÔLEI

CÍRCULO 40
SMCC
ACC
APCEF
DUQUE
CURITIBANO 35
CIA DO VOLEIBOL

40+ FEMININO

40+ MASCULINO

CÍRCULO 40

CÍRCULO 50
CURITIBANO 50

Curitiba, 30 de agosto de 2017.

