DÚVIDAS MAIS FREQUENTES
Pergunta

Resposta
Cabe à FPV a definição deste prazo, mas a data tem sido sempre o dia 25
de Setembro

Qual o prazo para filiação dos Clubes?
Qual o prazo de inscrição de equipas?

Para que cada equipa seja considerada válida e por conseguinte,
devidamente inscrita na AVL, deverá ter inscrito 6 atletas e um treinador
até à data definida pela FPV.

Qual a data de inicio dos Campeoantos Regionais?

O início dos Campeonatos Regionais depende sempre da data de inscrição
nas provas (25 de Setembro) e da publicação da circular da FPV sobre os
Campeonatos Regionais. Normalmente essa circular tem sido publicada na
primeira semana de Outubro o que significa que os sorteios são também
nessa semana. Assim sendo, o início dos Campeonatos Regionais é
normamente entre 15 e 25 de Outubro. NO ENTANTO, APENAS APÓS A
PUBLICAÇÃO DA CIRCULAR, SERÁ DEFINIDO O INICIO DOS
CAMPEOANTOS.

Gostaria de praticar voleibol. Onde Posso consultar
informações sobre os clubes e os seus contactos?

Gostaria de encontrar um clube para a/o minha/meu
filha/o praticar voleibol. Onde Posso consultar
informações sobre os clubes,os seus contactos e
locais de treino?

O site da AVL tem uma área especifica de informações sobre os nossos
clubes e os seus escalões e contactos onde poderá encontrar essa
informação.
https://avlisboa.pt/clubes.html
O site da AVL tem uma área especifica de informações sobre os nossos
clubes e os seus escalões e contactos onde poderá encontrar essa
informação. Sobre os locais de treino, deverá contactar directamente o
clube com o escalão etário que lhe intresse, no sentido de procurar essa
informação.

https://avlisboa.pt/clubes.html
Pode, pois o escalão de minivolei é um escalão único, subdividido em duas
Uma atleta de minivolei A pode jogar em Minivolei B?
categorias.
Atualmente todos os agentes desportivos devem fazer exame médico
O meu atleta fez exame médico em Setembro. Até
desportivo no momento da sua inscrição. O EMD terá a validade de um
quando está válido?
ano, de acordo com a data do seu exame médico
Tenho um atleta com exame médico de infantis. Pode Um atleta com idade de infantil pode ser inscrito em iniciados, desde que
ser inscrita em iniciados?
tenha um EMD para o escalão de iniciados
Um atleta infantil pode ser inscrita em cadetes?

Um atleta com idade de infantil pode ser inscrita em cadetes, desde que
tenha um EMD de Dupla Subida de Escalão, efetuado no Centro de
Medicina Desportiva, para o escalão de cadetes

Um atleta infantis pode jogar simultaneamente em
infantis e iniciados?

Os atletas infantis e iniciados estão impedidos de participar em dois
escalões diferentes na mesma época desportiva.Assim, um atleta com
idade de infantis, que seja inscrito em iniciados, fica vinculado a esse
escalão até final dessa época desportiva
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Um atleta Iniciados pode jogar simultaneamente
em iniciados e cadetes?

Os atletas infantis e iniciados estão impedidos de participar em dois
escalões diferentes na mesma época desportiva. Assim, um atleta com
idade de iniciados, que seja inscrito em cadetes, fica vinculado a esse
escalão até final dessa época desportiva

Tenho um atleta com exame médico em cadetes.
Pode jogar em Juvenis?

Não. Um atleta com EMD de cadetes não pode jogar em Juvenis. Para isso
teria de ter EMD válido para Juvenis.

Um atleta cadete pode jogar simultaneamente em
Cadetes e Juvenis na mesma época?

Sim pode, desde que seja inscrito em Cadetes, com exame médico com
"aptidão para Juvenis"

Um atleta cadete pode jogar simultaneamente em
Cadetes e Juniores A na mesma época?

Não. Os atletas não podem ser inscritos num escalão e jogar
simultaneamente em 2 escalões acima desse

Um atleta com idade de Juvenis pode jogar
simultaneamente em Juvenis e Juniores na mesma
época?
Um atleta com idade de Juniores A pode jogar
simultaneamente em Juniores A e Juniores B na
mesma época?
Um atleta com idade de Juniores B pode jogar
simultaneamente em Juniores B e Seniores na
mesma época?

Sim pode, desde que seja inscrito em Juvenis, com exame médico com
"aptidão para Juniores"
Sim pode, desde que seja inscrito em Juniores A, com exame médico com
"aptidão para Juniores B"
Sim pode, desde que seja inscrito em Juniores B, com exame médico com
"aptidão para Seniores"

Uma atletas com idade de Juniores A, precisa de
fazer dupla subida de escalao para jogar em
Seniores?

Não. Apesar de haver pelo meio o escalão de Juniores B, o facto das idades
desse escalão se sobreporem a Seniores, faz com que uma atleta com
idade de Juniores A apenas precise de um exame médico desportivo
convencional, para jogar em Seniores.

Tenho um atleta com exame médico para Juniores
A. Pode jogar em Seniores?

Não. Um atleta com EMD de Juniores A não pode jogar em Seniores. Para
isso teria de ter EMD válido para Seniores.

Até quando posso alterar a marcação de um jogo?

Posso alterar a marcação de uma jornada dupla?

Posso alterar a marcação de um jogo referente à
ultima jornada?
O Título de Treinador Profissional de Desporto
(TPTD) é necessário aquando a inscrição dos
treinadores?
O cartão da licença do Treinador é necessário
aquando a inscrição dos treinadores?
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É possivel alterar um jogo desde que ambos os clubes confirmem a
alteração até 5 dias antes da data do jogo em causa, ficando esta alteraçao
isenta de taxas. Todas as alterações efetuadas a menos de 5 dias uteis
ficam sujeitas ao pagamento de uma taxa de alteração de 20€ não ficando
garantida a nomeação de árbitro para o jogo em causa
As jornadas duplas não podem ser desfeitas. Em casos excepcionais a AVL
pode aceitar alterações de jogos de jornadas duplas desde que todas
equipas da série envolvida concordem com o pedido.
De acordo com o regulamento em vigor, na ultima jornada todos os jogos
devem ser disputados no mesmo fim de semana. Em casos excepcionais a
AVL pode aceitar alterações de jogos de últimas jornadasdesde que todas
equipas da série envolvida concordem com o pedido e a nova data seja
anterior à data agendada para a última jornada
Nas inscrições feitas em papel, entregues na AVL, deverá ser deixada uma
cópia do TPTD juntamente com a restande documentação. Sem um TPTD
válido, não sera possivel inscrever o treinador.
Nas inscrições feitas em papel, entregues na AVL, deverá ser deixado o
cartão da licença do treinador juntamente com a restande cocumentação
a fim de ser colada a vinheta da respetiva época. Caso não tenha licença
válida, deverá ser deixada uma fotografia para emissão de nova licença.
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Um treinador com licença de Grau 1 pode treinar
até que escalões?

Um treinador com Grau 1 pode ser treinador principal de todos os
escalões até Juniores A, inclusive. Pode no entanto ser inscrito como
treinador adjunto de qualquer escalão, inclusive seniores de 1º Divisão

Um treinador com licença de Grau 2 pode treinar
até que escalões?

Um treinador com Grau 2 pode ser treinador principal de todos os
escalões até Seniores da 2ª Divisão, inclusive. Pode no entanto ser inscrito
como treinador adjunto de qualquer escalão, inclusive seniores de 1º
Divisão

Um treinador com licença de Grau 3 pode treinar
até que escalões?

Um treinador com Grau 3 pode ser treinador principal de todos os
escalões até Seniores da 1ª Divisão.

Quando é que os atletas, treinadores e demais
Qualquer inscrição só é considerada válida após essa confirmação junto da
agentes desportivos são considerados devidamente FPV. Essa confirmação pode ser feita contactando a FPV ou consultando a
inscritos?
base de dados da FPV à qual todos os clubes poderão pedir acesso.
OS clubes podem transmitir os jogos disputados no
seu pavilhão nas suas paginas de redes sociais?

Sim podem, desde que tenham obtido essa autorização expressa por parte
da FPV. Todos os clubes deverão fazer esse pedido diretamente à FPV e
apenas após lhes ter sido dada a autorização podem passar a transmitir os
seus jogos nas suas redes sociais ou demais plataformas digitais.

O regulamento específico de infantis e iniciados obriga a que cada equipa
Quantos jogadores deverei inscrever no boletim de
inscreva no boletim de jogo no mínimo 9 e no máximo 12 atletas, estando
jogo de infantis e iniciados para que a minha equipa
cada equipa obrigada a realizar no mínimo 3 trocas entre cada set, e
evite perder o jogo administrativamente?
nenhum atleta poderá disputar mais que 2 sets seguidos
O Regulamento Específico de infantis e iniciados diz de forma muito clara
Se não tiver no mínimo 9 atletas no jogo a minha
que se uma das equipas tiver apenas 6, 7 ou 8 atletas, o jogo terá sempre
equipa não pode jogar?
de ser disputado, devendo esse facto ser registado nas observações pela
marcador.
De acordo com o regulamento específico de escalões de formação
aprovado pela FPV a 21 de Junho de 2022, é autorizada uma substituição
por set nos escalões de infantis e iniciados, desde que seja mantido o
Posso fazer substituições nos escalões de infantis e cumprimento das limitações de utilização de atletas, disposto entre as
Iniciados?
alíneas c) a e) do mesmo regulamento.
https://www.fpvoleibol.pt/regulamentos/reg_esc_formacao.pdf?_ga=2.65
339502.1362080232.1663597454-2121191229.1615805137
A partir de que escalão pode uma equipa usar a
função de líbero em jogos oficiais?
A partir de que escalão pode uma equipa registar
no boletim de jogo mais de 12 atletas, até ao
máximo de 14 atletas?
Posso utilizar 2 liberos, tendo apenas 12 atletas
inscritos no boletim de jogo?

Sou sempre obrigado a inscrever líberos em todos
os jogos?
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A função de líbero encontra-se devidamente autorizada a partir do escalão
de Cadetes, inclusive.
A possibilidade de registar no boletim de jogo mais de 12 atletas num jogo
está autorizada a partir do escalão de juniores A, inclusive. Nesses casos
em que as equipas inscrevam 13 ou 14 atletas, a equipa terá de definir no
boletim de jogo, 2 líberos, obrigatoriamente.
Sim. Desde que uma equipa tenha no minímo 8 atletas, pode inscrever no
boletim de jogo 2 líberos, não sendo no entanto obrigada a fazê-lo. As
equipas apenas são obrigadas a ter 2 líberos quando inscrevem 13 ou 14
atletas.
Não. As equipas que apresentem até 12 atletas não estão obrigadas a
apresentar líberos.
Com 7 atletas - podem apresentar 1 líbero se o entenderem
Entre 7 a 12 atletas - Podem apresentar 1 libero se tiverem 7 atletas, ou 2
líberos se tiverem entre 8 a 12 atletas, se assim o entenderem
Mais de 12 atletas - Terão obrigatoriamente de apresentar 2 líberos
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