FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
Avª de França, 549 – 4050-279 PORTO
Tel: 22 834 95 70 Fax: 22 832 54 94

CIRCULAR Nº 39– 2019|2020
– 2000/2001

Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais interessados a
Direcção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa:
DECISÕES DA DIRECÇÃO
Na sequência das decisões anteriores a respeito dos Campeonatos Nacionais de Seniores Masculinos e
Femininos e, atento às circunstâncias atuais relacionadas com a pandemia de COVID-19, a Direcção da FPV
reunida a 19 de maio de 2020, por videoconferência, decidiu por unanimidade dos presentes:

1 – SUPERTAÇA MASCULINA E FEMININA
1.1 - Modo de disputa da Supertaça Masculina
As 6 equipas a disputar esta Supertaça são: SL Benfica, SC Portugal, AJF Bastardo, SC Espinho, AAS Mamede e
Leixões SC.
As mesmas serão divididas em 2 séries de 3 equipas cada e colocadas em serpentina de acordo com a
classificação obtida no momento da interrupção do Campeonato 2019/2020.
Esta Competição será disputada em 2 fins de semana, em campo neutro e em data a definir.
No primeiro fim de semana será apurada a classificação respeitante a cada série e no segundo fim de semana
definido o vencedor da Supertaça.
1.2 - Modo de disputa da Supertaça Feminina
As equipas a disputar esta Supertaça são: Clube Kairós, AVC Famalicão, Porto Volei2014 e AJM/FC Porto.
Esta Competição será disputada em 2 fins de semana, em campo neutro e em data a definir.
De acordo com o sorteio a realizar, o Clube Kairós, o AVC Famalicão e o Porto Volei2014, jogarão no primeiro
fim de semana, todos contra todos a uma volta, para apurar quem disputará, no segundo fim de semana, a
Final da Supertaça com o AJM/FC Porto, vencedor da Taça de Portugal.

2 – REGIME DE SUBIDAS DE DIVISÃO
2.1 - II Divisão Masculina
As 6 equipas que estavam apuradas para a Série dos Primeiros da II Divisão Masculina na Época 2019/2020, no
momento da interrupção do Campeonato, são: AA Espinho, CD Marienses, CD Fiães, GC Santo Tirso, CD Póvoa
e Ala Nun´Alvares de Gondomar.
Estas equipas serão colocadas em serpentina de acordo com a classificação obtida, no momento da
interrupção do Campeonato 2019/2020, a começar pela Zona Continente, ficando a AA Espinho na Série A e o
CD Marienses na Série B.
Esta Competição será disputada em 2 fins de semana, em campo neutro e em data a definir.
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Para os jogos da fase de grupos, a disputar no primeiro fim de semana, será realizado um sorteio para efeitos
de atribuição da numeração e definição da calendarização.
No segundo fim de semana, realizam-se os jogos de atribuição de vaga (1.ª Série A X 2.ª Série B e 2.ª Série B X
1.ª Série A).
Série A
AA Espinho
GC Santo Tirso
CD Póvoa

Série B
CD Marienses
CD Fiães
Ala Nun´Alvares de Gondomar

2.2 - II Divisão Feminina
As 6 equipas que estavam apuradas para a Série dos Primeiros da II Divisão Feminina na Época 2019/2020, no
momento da interrupção do Campeonato são: Lusófona VC, ADRE Praiense, Vitória SC, SC Espinho, CS Madeira
e SL Benfica.
As equipas serão colocadas em serpentina de acordo com a classificação obtida, no momento da interrupção
do Campeonato 2019/2020, a começar pela Zona Continente, ficando o Lusófona VC na Série A e a ADRE
Praiense na Série B.
Esta Competição será disputada em 2 fins de semana, em campo neutro e em data a definir.
Para os jogos da fase de grupos, a disputar no primeiro fim de semana, será realizado um sorteio para efeitos
de atribuição da numeração e definição da calendarização.
No segundo fim de semana, realizam-se os jogos de atribuição de vaga (1.ª Série A X 2.ª Série B e 2.ª Série B X
1.ª Série A).

Série A
Lusófona VC
SC Espinho
CS Madeira

Série B
ADRE Praiense
Vitória SC
SL Benfica

2.3 - III Divisão Feminina
A subida da III para a II Divisão Feminina será realizada por zonas e de acordo com o regulamentado.
Esta pode ser disputada pelas equipas que participavam na Série dos Primeiros (A e B) na Época 2019/2020 no
momento da interrupção do Campeonato.
Sendo esta uma divisão aberta, todas as equipas interessadas em disputar este apuramento, devem
providenciar pela sua inscrição na prova.
O esquema competitivo será ajustado e decidido em função do número de equipas que se inscreverem para
esta subida, as quais deverão manifestar o seu interesse até 30 de junho de 2020, para o email
fpvoleibol@fpvoleibol.pt, com a condição da inscrição de pelo menos 6 atletas até 30 de agosto.
No que aos atletas oriundos de Federações Estrangeiras respeita, os mesmos serão inscritos na III Divisão.
Subindo a equipa à II Divisão, devem os clubes atualizar a respetivas taxas de transferência.
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2.4 - III Divisão Masculina
A subida da III para a II Divisão será realizada por zonas e de acordo com o regulamentado. Esta pode ser
disputada pelas equipas que participavam na Série dos Primeiros (A e B) na Época 2019/2020 no momento da
interrupção do Campeonato, com a exceção do CV Lisboa, enquanto Equipa B.
Sendo esta uma divisão aberta, todas as equipas interessadas em disputar este apuramento, devem
providenciar pela sua inscrição na prova.
O esquema competitivo será ajustado e decidido em função do número de equipas que se inscreverem para
esta subida, as quais deverão manifestar o seu interesse até 30 de junho de 2020, para o email
fpvoleibol@fpvoleibol.pt, com a condição da inscrição de pelo menos 6 atletas até 30 de agosto.
No que aos atletas oriundos de Federações Estrangeiras respeita, os mesmos serão inscritos na III Divisão.
Subindo a equipa à II Divisão, devem os clubes atualizar a respetivas taxas de transferência.

3 - II DIVISÃO – ZONA AÇORES
Recebida a proposta de decisão para a Zona Açores dos Campeonatos Nacionais da II Divisão, conforme
decisões aprovadas em reunião de todas as Associações com Prática da Modalidade da Região Autónoma dos
Açores, foi decidido aprovar na integra a primeira opção apresentada, a qual se transcreve:
“1 – Dado as 1ªs fases das Zonas Açores já terem terminado, descer o último classificado dessa fase por troca
com o Campeão Regional, se possível (dado faltar ainda a disputa do de Seniores Masculinos).
1.1 – Em consequência da decisão do ponto anterior, disputar-se o Campeonato Regional de Seniores
Masculinos, no mês de setembro, com plantéis de 2020/2021, para apuramento da equipa que subirá da III
Divisão para a Zona Açores Masculina da II Divisão (no feminino já temos a equipa apurada desde o mês de
março).”

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 28 de Maio de 2020
A DIRECÇÃO
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