
 

 

 

  

 

NOTA OFICIAL Nº 04/2016 DE 08/04/2016 

 

ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPUTA DA CATEGORIA 35+ FEMININA DA 1ª 

ETAPA DO CIRCUITO AVP DE VÔLEI 25+ E 35+ DE 2016. 
 

  Após todas as análises necessárias para a organização dos jogos da categoria 

35+ Feminina da 1ª etapa do Circuito AVP de Vôlei 25+ e 35+ de 2016, a Diretoria Técnica da 

AVP após consulta e aprovação da maioria das equipes da categoria 35+ feminina da 1ª 

etapa do Circuito AVP de Vôlei 2016, resolve alterar o Artigo 7 do Regulamento do Circuito, 

somente para esta categoria e naipe, conforme descrito abaixo: 

 

- Artigo 7 - Forma de Disputa: 
Sistema 35+ Feminino: Com 14 equipes participantes 
1ª Fase – Serão divididas em 02(duas) chaves de 07(sete) equipes cada o qual jogarão entre si 
dentro de cada chave.  
2ª Fase 

  Será criada a “Série Ouro” com as equipes classificadas em 1º, 2º lugares de cada chave 
(A e B), onde realizarão um jogo semifinal (cruzamento olímpico) entre 1ºA X 2ºB e outro 
jogo semifinal entre 1ºB X 2ºA, para definirem os vencedores destas semifinais que 
disputarão o 1º lugar desta Série, bem como, definirem os perdedores destas semifinais 
que disputarão o 3º lugar desta Série. 

 Será criada a “Série Prata” com as equipes classificadas em 3º, 4º lugares de cada chave 
(A e B), onde realizarão um jogo semifinal (cruzamento olímpico) entre 3ºA X 4ºB e outro 
jogo semifinal entre 3ºB X 4ºA, para definirem os vencedores destas semifinais que 
disputarão o 1º lugar desta Série, bem como, definirem os perdedores destas semifinais 
que disputarão o 3º lugar desta Série. 

 - Será criada a “Série Bronze” com as equipes classificadas em 5º, 6º lugares de cada 
chave (A e B), onde realizarão um jogo semifinal (cruzamento olímpico) entre 5ºA X 6ºB e 
outro jogo semifinal entre 5ºB X 6ºA, para definirem os vencedores destas semifinais que 
disputarão o 1º lugar desta Série, bem como, definirem os perdedores destas semifinais 
que disputarão o 3º lugar desta Série. 

 Será realizado um jogo entre a 7ª classificada da chave a X 7ª classificada da chave B, para 
definição da classificação final destas equipes na etapa. 

 
- A composição das chaves será realizada através do ranqueamento de 2015 e sorteio das 
equipes inscritas que não ranqueadas para e assim comporem as chaves. 
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