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CIRCULAR Nº 08 – 2021|2022
– 2000/2001

Para conhecimento das Associações, Clubes seus filiados, Rádio, Televisão, Imprensa e demais
interessados a Direção da Federação Portuguesa de Voleibol, informa:

DELIBERAÇÕES DA DIREÇÃO

1. Ponto 3 da Circular n.º 72-2020/2021 que publica os Termos de Organização dos Jogos para
a Época 2021/2022 - Placas de Substituições
Tendo sido aprovada a alteração da numeração das camisolas de jogo nos escalões de formação
(Infantil, Iniciado, Cadete e Juvenil), de 1 a 99, deliberou a Direção da Direção da FPV na sua
reunião de 08 de setembro de 2021, abolir o uso de placas de substituição, nestes mesmos
escalões.
Assim, onde se lê:
“As placas de substituição, devem ser utilizadas em todos os jogos oficiais.
Mais se informa que, o clube visitado ou a entidade organizadora do jogo é responsável pela
apresentação de 2 jogos de 22 placas numeradas de 1 a 22.”

Deve passar a ler-se:
As placas de substituição, devem ser utilizadas em todos os jogos oficiais de Juniores e
Seniores.
Mais se informa que, nestes escalões [Juniores e Seniores], o clube visitado ou a entidade
organizadora do jogo é responsável pela apresentação de 2 jogos de 22 placas numeradas de
1 a 22.

2. Ponto 8 da Circular n.º 72-2020/2021 que publica os Termos de Organização dos Jogos para a
Época 2021/2022 – Outros Assuntos
Onde se lê:
“Liga UNA Seguros e Liga Lidl - Em todos os Jogos da Liga UNA Seguros e Liga Lidl, devem os
Clubes visitados providenciar 2 lugares sentados, a ser ocupados pelo Team Manager e pelo
Diretor Desportivo, lugares estes que devem ser disponibilizados junto da mesa destinada à
Estatística. Sem prejuízo, o Team Manager e o Diretor Desportivo, apenas poderão ocupar
estes lugares se estiverem devida e regulamentarmente inscritos na FPV, devendo para o
efeito, apresentar a respetiva licença federativa ao delegado técnico ou, na falta deste, ao 1.º
árbitro nomeados para o jogo em causa.”

Deve passar a ler-se:
Liga UNA Seguros e Liga Lidl - Em todos os Jogos da Liga UNA Seguros e Liga Lidl, devem os
Clubes visitados providenciar 2 lugares sentados, a ser ocupados pelo Team Manager e pelo
Diretor Desportivo, lugares estes que devem ser disponibilizados junto da mesa destinada à
Estatística. Sem prejuízo, o Team Manager e o Diretor Desportivo, apenas poderão ocupar
estes lugares se estiverem devida e regulamentarmente inscritos na FPV, devendo para o
efeito, apresentar a respetiva licença federativa ao delegado técnico ou, na falta deste, ao 1.º
árbitro nomeados para o jogo em causa.
Deve ainda o Clube visitado, providenciar por um lugar sentado a ser ocupado pelo Delegado
de Arbitragem, num dos topos do terreno de jogo.

3. Protocolo de Jogo
Em conformidade com o previsto no Ponto 7.2.3 das Regras Oficiais do Voleibol, aprovadas no
35.º Congresso FIVB, resulta que, “No caso do aquecimento oficial consecutivo, a primeira equipa
a servir é a que aquece à rede em primeiro lugar.”
Por deliberação da Direção da FPV, na sua reunião de 08 de setembro foi decidido que, esta
regra não será aplicada em nenhuma prova oficial da Federação Portuguesa de Voleibol.
A DIREÇÃO
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