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Deliberações da Direção 

 

 

Na Reunião de 23 de novembro de 2022, a Direção da FPV, deliberou por 

unanimidade dos presentes: 

 

1. REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2022/2023 
 

Após apresentação e apreciação da proposta de Regulamento do Campeonato 
Nacional de Veteranos, para a época de 2022/2023, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade dos presentes, ficando o mesmo com a seguinte redação: 
 

 

Artigo 1.º [Participantes] 

Participam os Clubes qualificados e que se inscreverem nos termos regulamentares. 

Artigo 2.º [Inscrição de agentes desportivos e categorias] 

1. A inscrição é feita nos termos regulamentares, concretamente, nos termos do n.º 3 
do artigo 19.º do Regulamento Interno da FPV. 

2. No momento da inscrição deverá ser paga uma taxa de 40,00€ (quarenta euros) por 
equipa. 
 

3. Na época desportiva de 2022/2023, o seguro desportivo, por atleta, no escalão de 
Veteranos, é de 33,00€ (trinta e três euros), de acordo com o Ponto 4. da Circular n.º1 
de 01 de Agosto de 2022. 
 

4. Não é permitida a participação de atletas com idade inferior a 35 anos ou que se 
encontrem inscritos na FPV, na época de 2022/2023, no escalão de seniores. 

5. Os escalões de veteranos terão as seguintes categorias: 

a) Veteranos A: 35 anos ou mais (nascidos até 1987, inclusive); 

b) Veteranos B: 45 anos ou mais (nascidos até 1977, inclusive). 

Artigo 3.º [Formato Competitivo] 

1. FASE REGIONAL / INTER REGIONAL 

1.1 - O formato competitivo será definido pela respetiva Associação Regional, em 
função do número de equipas, devendo estar concluído até ao dia 04 de junho 
de 2023. 

1.2  - É necessário um mínimo de 3 (três) equipas inscritas na Fase Regional ou 
Inter Regional para qualificar para a Fase Final do Campeonato Nacional. 

 

 



2. FASE FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL 

2.1 - Disputada em regime de concentração, entre as 8 equipas qualificadas dos 
respetivos Campeonatos Regionais ou Fases Inter Regionais, nos dias 16,17 e 18 
de junho e, em local a designar. 

 2.2 - Inscrição 

i) As equipas apuradas da Fase Regional ou Inter Regional devem inscrever-se 
na Fase Final do Campeonato Nacional, através do envio da Ficha de Comitiva, 
onde serão registados os atletas participantes, cuja elegibilidade será 
confirmada pela FPV. 
ii) Caso algum dos escalões não fique completo com equipas apuradas da Fase 
Regional ou Inter Regional, a FPV poderá completar esse escalão com equipas 
de Associações Regionais que não cumpram o estipulado no artigo 3º, desde 
que devidamente inscritas, de acordo com os artigos 1º e 2º.  

 

2.3 - Modo de Disputa 

i) Em regime concentrado, as 8 equipas disputam uma prova a eliminar ao 
longo de 3   dias: quartos-de-final, meias-finais e final. 
ii) A data da realização dos jogos dos quartos de final pode ser antecipada, 
com acordo   entre clubes e comunicação à FPV da nova data, com 5 dias de 
antecedência da mesma. Caso não haja acordo entre os clubes intervenientes, 
dentro do prazo estipulado, a data da realização dos jogos será a previamente 
calendarizada. 
iii) As equipas que forem derrotadas nos quartos-de-final, disputam jogos de 
apuramento     
do 5º ao 8º lugar nos dias seguintes. 
iv)  As equipas que forem derrotadas nas meias-finais, disputam o jogo de 
apuramento do 3º e 4º lugar no último dia. 
v) O Vencedor da Fase Final é o Campeão Nacional. 

Artigo 4.º [Organização e Arbitragem] 

1. Para todos os jogos devem ser nomeados árbitros oficiais. 

2. Nas Fases Regionais ou Inter Regionais, as questões organizativas, incluindo a 
nomeação dos árbitros, são da responsabilidade das Associações Regionais. 

3. Na Fase Nacional, as questões organizativas, incluindo a nomeação dos árbitros, são 
da responsabilidade da FPV. 

4. Os custos e encargos com a arbitragem na Fase Final, serão comparticipados pelos 
Clubes participantes, mediante o pagamento de uma taxa de arbitragem no valor de 
30,00€ (trinta euros) por jogo, e por equipa. 

Artigo 5.º [Despesas] 
 

As equipas participantes na Fase Final do campeonato Nacional de Veteranos são 
responsáveis pelas despesas decorrentes da sua participação, nomeadamente, de 
deslocação, alojamento e alimentação.  
 
 



Artigo 6.º [Regras e Regulamentos] 
 

1. Os jogos são disputados de acordo com as regras oficiais e, em respeito pelos 
regulamentos federativos.  
2. Altura da rede: 
a) Veteranos A - Masculinos: 2,43 m; Feminino: 2,24 m 
b) Veteranos B - Masculinos: 2,35 m; Feminino: 2,20 m 

 

 

Na Reunião de 19 de outubro de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 

 

- MEDIDAS DE INCENTIVO À PRÁTICA DA MODALIDADE  
 

Atendendo ao número reduzido de equipas masculinas nas camadas jovens, foi 

decidido, por unanimidade dos presentes, manter a atribuição de um subsídio de 

3.000,00 Euros, como medida de incentivo, a equipas que estão a participar, nesta 

época desportiva 2022-2023, no Campeonato Nacional de Infantis Masculinos.  

 

 

Na Reunião de 28 de setembro de 2022, a Direção da FPV, deliberou por 

unanimidade dos presentes: 

 

COMISSÃO DE INSTRUTORES DA FPV 
 

Nos termos do Art.º 27 alínea l) dos estatutos da FPV e Art.º 181 nºs 1 e 2 do 

Regulamento de Disciplina da FPV, foi nomeada, por unanimidade dos presentes, a 

Comissão de Instrutores da Federação Portuguesa de Voleibol, para o triénio 2022-

2025, a qual será composta pelo Presidente, Rogério Macedo Oliveira e pelos vogais, 

Susana Moreira e Mariana Moreira. 

 

 

Na Reunião de 18 de agosto de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 



 

 

 

1. REGULAMENTO DA CANDIDATURA À PARTICIPAÇÃO DIRETA NA I DIVISÃO 
 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração ao Regulamento da 

Candidatura à Participação Direta na I Divisão, foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes, ficando o mesmo com a seguinte redação: 
 

- A I Divisão será constituída pelas 14 equipas decorrentes do processo normal de 

disputa dos campeonatos nacionais, podendo o seu número ser alargado até ao 

máximo de 16 equipas por candidatura direta. 

- Em cada época desportiva, os clubes existentes ou novos clubes poderão candidatar-

se a integrar a I divisão, desde que satisfaçam as condições previstas pelo presente 

regulamento e existam vagas não preenchidas até esse máximo de 16. 

- Caso haja desistência de equipas na I divisão, as vagas criadas por essa desistência 

não serão preenchidas se o número total de equipas for igual ou superior a 12. 

(…) 

 

2. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E DEVERES DO CLUBE CONDEIXA 
 

Após apresentação e apreciação do pedido de transmissão dos direitos e obrigações 

do Clube Condeixa para a Associação Ruínas Volley Clube e, tendo em consideração 

que: 

- Por deliberação da Assembleia Geral do Clube Condeixa em 01 de julho de 2022, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, num total de 26 votos, a extinção da secção 

de Voleibol do Clube Condeixa; 

- Por deliberação da Assembleia Geral do Clube Condeixa em 01 de julho de 2022, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, num total de 26 votos, a cedência dos 

direitos e obrigações dos direitos desportivos do Clube Condeixa, incluindo da equipa 

sénior, à Associação Ruínas Volley Clube; 

- Por deliberação da Assembleia Geral da Associação Ruínas Volley Clube, em 31 de 

maio e 11 de agosto de 2022, foi aprovado por unanimidade dos presentes, num total 

de 10 votos, a aceitação pela Associação Ruínas Volley Clube, dos direitos e obrigações 

desportivos do Clube Condeixa; 



Deliberou, a Direção da FPV, na sua reunião de 18 de agosto de 2022, aprovar a 

cedência dos direitos e obrigações da Secção de Voleibol do Clube Condeixa, incluindo 

da equipa sénior, para a Associação Ruínas Volley Clube. 

 

 


