FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOLEIBOL
ASSESSORIA REGIONAL - AR-1 / 2017.
www.proesportes.com
E-mail: ar1@proesportes.com
Telefax: (34) 3234-7916 - Uberlândia-MG

Nota Oficial: 002/2017
Uberlândia, 24 de março de 2017.
Aos Clubes Vinculados e Filiados;
A Assessoria Regional de Voleibol do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, no uso de suas
atribuições, COMUNICA:
Todas as notas oficiais estarão em breve disponíveis no novo site da Pró-Esportes:
www.proesportes.com
1) ATA Reunião Técnica
Ao décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezesete, às nove horas, realizou-se
em Uberlândia a Reunião da Assessoria Regional – AR1, nas dependências da Unidade do Sesi
Gravatás com o oferecimento de um café da manhã.
A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelo S.r. Tomás Tavares Perdigão Mendes –
Presidente da Federação Mineira de Voleibol, S.r. Marco Antônio Basílio Santos –
Coordenador Técnico / Administrativo e de Arbitragem da AR1 e pela Srtª. Joelma Aparecida
Arruda – Secretária da AR1. Entre os presentes estavam: Gabriel Rodrigues (Técnico do AABB
Araxá); Maria Bethânia Melo (Coordenadora do AABB Araxá); Rafaela Borges Caixeta (Técnica
do Catiguá); Matheus Augusto Ferreira (Auxiliar Técnico do Catiguá); Cleber de Souza Junior
(Coordenador do Catiguá); Fernando Alves Gomes (Coordenador e Técnico do Uberlândia
Vôlei); Hugo Guttierre de Castro (Estagiário do Uberlândia Vôlei); Amorival Gonçalves de
Almeida (Assistente Técnico do Praia Clube); Mirtes França (Técnica do Praia Clube); Yara
Rodrigues Bueno (Técnica do Praia Clube); Edinilson Lopes (Coordenador da AUVB); André
Luiz de Oliveira (Auxiliar Técnico do AUVB); Rodrigo Veras Peixoto (Instrutor do Sesi
Uberlândia); Felipe Landim F. Alves (Instrutor do Sesi Uberlândia); José Braga Guimarães Neto
(Instrutor do Sesi Uberlândia); Rodrigo Machado Vaz (Instrutor do Sesi Uberlândia); Wigne
Silva da Costa (Técnico do Iturama Vôlei); Douglas de Sousa Cunha (Instrutor do Sesc
Uberaba); Alexandre Aparecido Leandro (Instrutor da Funel Uberaba); Adriana Rocha Fabiano

(Técnica da Prefeitura de Campo Florido); Patrícia Aparecida Duarte (Instrutora da Prefeitura
de Perdizes); Jhefferson Thallys Rocha (Instrutor da Prefeitura de Perdizes); João Victor de
Marques (Coordenador Prefeitura de Perdizes) conforme lista de presença anexa.
A abertura dos trabalhos foi iniciada pelo Superintendente Regional, S.r. Marco Antônio
Basílio Santos dando boas vindas e agradecendo a presença de todos, enfatizou a satisfação
da presença dos antigos filiados e vinculados e os possíveis novos integrantes para a
Temporada 2017, reforçou que este ano haverá um grande apoio da Federação Mineira de
Voleibol para que aconteça a competição Campeonato Regional no naipe masculino. Na
oportunidade apresentou aos presentes o organograma da AR1 em 2017, informando que
durante os próximos 04 anos o novo presidente e vice-presidente da Federação Mineira de
Voleibol será S.r. Tómas Tavares Perdigão Mendes e o S.r. Marco Túllio Gomes Teixeira,
informou que o S.r. Luiz Carlos Ferreira Arantes estava ausente, por ter que cuidar do
translado do professor da clínica S.r. Talmo de Oliveira e que este ano ele, Prof. Luiz Carlos
Ferreira Arantes, será é o responsável pelo Departamento Financeiro e Arbitragem das
competições da Superliga e o S.r. Marco Antonio Basílio Santos responsável pelo
Departamento Administrativo, Técnico e Arbitragem da AR-1 (Campeonatos Regionais,
Estadual e outros). Em seguida, passou a palavra para o presidente S.r. Tomás Mendes que
iniciou contando como foi sua caminhada na FMV até a eleição e conseqüente nomeação,
disse que espera que o ano de competições de 2017 seja muito bom para o estado de Minas
Gerais e que está trabalhando muito para trazer essas competições para o estado. Apresentou
alguns projetos que já estão fechados como o Campeonato Brasileiro de Seleções entre
outros. Explicou o porquê de ter escolhido o S.r. Marco Túllio para vice-presidente, que ele é
uma pessoa que agrega muito conhecimento na área de Captações de Recursos para a Lei de
Incentivo, além de ser conhecedor das formatações de projetos de Lei de Incentivo e por ele
ser também o vice-presidente da Confederação Sul America. Disse que irá procurar dar
incentivos aos clubes e filiados e que um exemplo disso é a Clínica de fundamentos do
voleibol, ministrada pelo campeão olímpico de 92 S.r. Talmo de Oliveira, e que busca montar
uma Clínica com o Professor Rubinho, que foi técnico da seleção masculina de vôlei no Pan
Americano em 2016. Informou que já tem um projeto aprovado para o custeio de algumas
categorias do Campeonato Estadual, e que em breve será informado quais serão as categorias
que serão beneficiadas com este projeto. Informou que o Mineirinho em Belo Horizonte foi

escolhido para sediar a Final da Superliga Masculina, no dia 07 de maio de 2017. Informou
que se alguém da região queira ir assistir essa final, basta informar que ele irá providenciar os
ingressos para os interessados. Em seguida S.r. Marco Antônio retomou a palavra reforçando
a importância da participação de todos na Clínica de fundamentos e informou que a busca de
2017 é que as Assessorias Regionais seguem o mesmo conceito, para que ao chegar o período
dos Estaduais não haja confronto no que tange as formas de disputa de cada categoria, haja
vista que cada assessoria tem total liberdade de tomar as providências de ordem técnica
necessárias à organização dos campeonatos regionais. Reforçou a importância da união de
todos para a fomentação do voleibol. Aproveitou esse momento para agradecer ao
representante do Uberlândia Vôlei e Academia do Vôlei (ausente) pela união de esforços para
que o Campeonato Estadual Sub -19 masculino fosse realizado em Uberlândia e a união entre
os clubes Praia Clube, Sesi Uberlândia e Uberlândia Tênis Clube que se unirão para a
realização do Campeonato Estadual Sub-16 Feminino. Neste ponto Sr. Fernando Alves,
representante do Uberlândia Vôlei pediu a palavra informando que apesar de a Federação ter
solicitado a união entre as duas equipes, Uberlândia Vôlei e Academia do Vôlei, para a
realização do Campeonato Estadual Sub 19 ele se sentiu prejudicado, principalmente no fato
que não pode treinar no ginásio em que realizou a competição e que por este motivo ele
pensa que não teve muita união e que para os próximos seja observado o que de negativo
ocorreu para que fosse corrigido. S.r. Marco Antônio salientou que também ficou chateado
com algumas situações negativas ocorridas, mas que espera que para os próximos eventos
essas situações sejam corrigidas. Neste momento S.r. Tomás Mendes tomou a palavra e
reforçou a importância da união e citou o exemplo da realização do Campeonato Sul
Americano Feminino de clubes que foi realizado em Uberlândia e Uberaba e contou com a
união de ambas as cidades para que o evento ocorresse com êxito. A conclusão, que o Sr
Marco Antônio teve é que se for esquecido os egos dos envolvidos e o reforço da união que o
resultado positivo será de todos principalmente a fomentação do voleibol. Em seguida Sr
Marco Antônio informou que será realizado o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 19
Feminino em São Sebastião do Paraíso e que em Uberlândia será realizado o Campeonato
Brasileiro de Seleções Sub 18 masculino e Sub 17 feminino. Seguindo a pauta foi apresentado
o Relatório 2016 contendo os dados estatísticos do referido ano. Informou também que este
ano haverá um Curso de Arbitragem, devido a escassez do quadro da AR-1 e pediu apoio dos

clubes no sentido de divulgação e indicação de alguns profissionais que queira ingressar nesta
carreira. Sobre esse assunto o Sr. Fernando Alves sugeriu que todos os técnicos possam
participar do curso, pagando uma taxa inferior, pois ele como árbitro e técnico sentiu no diaa-dia a importância que tem do conhecimento das regras e a forma como deve se direcionar
aos profissionais da arbitragem. A Sr.ª Mirtes França reforçou que acha interessante e que se
for viável que os próprios técnicos apitem os festivais, com o intuito de aperfeiçoamento e
diminuição dos custos. Aproveitando que tinha a palavra Sr.ª Mirtes reforçou que gostaria
muito de participar de uma clínica com o professor Rubinho, mais sugeriu que fosse uma
clínica voltada mais para a parte prática, haja vista que em muitas clínicas os professores
aprofundam muito na teoria e a parte prática acaba sendo prejudicada devido ao pouco
tempo que se dedicam a ela. S.r. Tomás disse que tentará viabilizar essa Clínica e que
posteriormente informa se obteve êxito. Após essa primeira parte da reunião foi dado uma
intervalo para os presentes e seguidamente iniciou as definições técnicas do ano de 2017.
Específicos AR1: Assuntos Gerais
Foram apresentadas as seguintes determinações que passaram a integrar o Regulamento
Geral de Campeonatos Regionais e Estaduais da Federação Mineira de Voleibol, no ano de
2017, após a divulgação dessa nota oficial.
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL 2017
Para participar do Campeonato Estadual 2017, a(s) equipe(s) deverá (ão) obrigatoriamente
participar dos Campeonatos Regionais promovidos pela Regional (AR-1). Uma equipe só
poderá participar do Estadual Direto, caso a categoria em questão, não atinja o número
mínimo 03 de equipes, previsto no regulamento para a realização do regional.
SEDIAMENTO CAMPEONATOS REGIONAIS
O sediamento das finais dos Campeonatos Regionais deverá obedecer aos seguintes critérios:
 Melhor proposta através de envelope fechado em dia, data e horário a ser definido
pela AR-1, obedecendo os seguintes critérios, com abertura pública:

HOSPEDAGEM
Hotel

5 estrelas

4 estrelas

3 estrelas

Alojamento

Beliche com colchão
Beliche sem colchão
Colchão no chão fornecido pelo sediante
Cada equipe leva seu colchão

Vestiário

Banheiro coletivo

04 chuveiros

2 estrelas

03 chuveiros

1 estrela

02 chuveiros

ALIMENTAÇÃO
Restaurante
Parceiro

02 tipos de carne
Guarnições

01 tipo de carne
Suco
Refrigerante

Arroz
Feijão
Sobremesa

Refeitório
Montado

02 tipos de carne
Guarnições

01 tipo de carne
Suco
Refrigerante

Arroz
Feijão
Sobremesa

Lanche

Sim

Não
ARBITRAGEM

Pagamento

Taxa da arbitragem

Taxa do delegado

Transporte

Toda equipe sede, deverá disponibilizar duas horas de treino durante o período da fase
final, sendo 01 (uma) hora na quadra oficial da competição e 01 (uma) hora em qualquer
outra quadra.
DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS
Fica facultativo aos filiados ou vinculados a inscrição junto a FMV de atletas das categorias
Sub 13 Feminino e Sub 14 Masculino, sendo que a partir de protocolado a mesma junto à
entidade, o mesmo ficará registrado seguindo as normativas desta nota oficial em caso de
transferência.
DAS TRANSFERÊNCIAS E CESSÕES TEMPORÁRIAS - SERÁ UTILIZADA ESSES CRITÉRIOS
ESTE ANO DE 2017 APENAS PARA O FEMININO.
1. Para transferências definitivas ou Cessões Temporárias, o Clube de Origem deverá
enviar ao Clube destinatário carta liberatória, atestando a veracidade da transferência.
Após o registro de o atleta perder sua vigência, não é necessário a carta liberatória.
2. A partir da presente Nota Oficial, o atleta que participou da Temporada 2016 por uma
equipe, somente poderá participar por outra equipe (transferência) na Temporada
2017 nos Campeonatos da AR-1 e AR-2 no naipe feminino nas categorias Sub-14, Sub15 e Sub-16 e no naipe masculino nas categoria Sub-15, Sub-16 e Sub-17:
A. O clube em que o atleta participou da temporada 2016 não participe da
temporada 2017;
B. O clube em que o atleta participou da temporada 2016, não participe da categoria
de sua faixa etária na temporada 2017;

C. O atleta poderá participar da temporada 2017 por outro clube, caso tenha sido
matriculado em escolas na cidade do clube para o qual ele esta sendo transferido,
no ano anterior, a partir do início do segundo semestre (agosto) e freqüentado as
aulas;
D. O atleta poderá participar da temporada 2017, caso o clube de origem não
pertença ao quadro de clubes da AR-1;
E. O atleta poderá participar da temporada 2017, caso seja natural da cidade sede
do clube para o qual o mesmo seja transferido;
F. O atleta poderá participar da temporada 2017, além de cumprir as determinações
acima, itens A, B, C, D e E, o clube deverá apresentar a AR-1, comprovante de
residência (água, energia, telefone; IPTU) de seus pais ou responsável legal da
cidade onde esta sediada o clube.
Fica acordado que a equipe mandante deverá fornecer bolas e água para a equipe
visitante.
Inscrições e Formas de Disputa naipe FEMININO
INICIANTE (Sub - 13) - 2005 EM DIANTE
CONFIRMADAS

A CONFIRMAR

1 - AABB GERAÇÃO VÔLEI - ARAXÁ

6 - AUVB – UBERLÂNDIA

2 - CATIGUÁ TÊNIS CLUBE - PATROCÍNIO

7 - FUNEL – UBERABA

3 - PRAIA CLUBE - UBERLÂNDIA
4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - PERDIZES
5 - SESI ESPORTE - UBERLÂNDIA
Forma de Disputa:
 Cada equipe sediará um circuito com 06 equipes participantes. Caso se confirme as 07
equipes para 2017, em cada circuito uma equipe folga. Após a realização de todos os
circuitos haverá o Circuito Final para a premiação, no qual a sede será definida por
melhor proposta, ou caso ninguém se manifeste a AR-1 decidirá o local.
 Em cada partida não será atribuído pontos. As equipes irão se enfrentar durante
20(vinte) minutos corridos em cada partida. Todos jogam entre si num circuito. Não
haverá aquecimento de rede entre as partidas.
 A arbitragem destes festivais será composta de 02 oficiais de arbitragem, sendo o 1º
árbitro e o 2º árbitro que acumulará a função de apontador também; (Existe a
possibilidade de serem utilizados os técnicos para arbitrar esse festival)
 As equipes poderão inscrever quantas jogadoras convier por festival, sendo que para
cada partida haverá o mínimo de 10 atletas e o máximo 14.

 Deverá haver trocas de todas as jogadoras aos 10 minutos corridos. As trocas serão
proporcionais ao número de jogadoras de cada equipe. Essas trocas ocorreram em
todas as partidas dos circuitos.
 Os técnicos durante o jogo deverá obrigatoriamente permanecer sentados no banco de
reservas.
 Será atribuído a cada set, 01 pedido de tempo de 30 segundos para cada equipe.

PRÉ - MIRIM (Sub - 14) - 2004 EM DIANTE
CONFIRMADAS

CONVIDADA
6. PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO
FLORIDO

1. AABB GERAÇÃO VÔLEI – ARAXÁ
2. CATIGUÁ TÊNIS CLUBE - PATROCÍNIO
3. PRAIA CLUBE – UBERLÂNDIA
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES –
PERDIZES
5. SESI ESPORTE – UBERLÂNDIA
Forma de Disputa:

– As equipes jogam turno e returno na fase classificatória.
Classificam-se 04 equipes para a final que será decidida por circuito de três dias todo
mundo jogando contra todos. (1º dia: 1º lugar x 4º lugar; 2ºlugar x 3º lugar / 2º dia: 1º
lugar x 3º lugar ; 3º dia: 2º lugar x 4º lugar / 1º lugar x 2º lugar ; 3º lugar x 4º lugar)
Sediamento melhor proposta. Se não houver nenhuma proposta a AR-1 define o local e
cada equipe arca com suas próprias despesas.
---------------------------MIRIM (Sub - 15) - 2003 EM DIANTE
CONFIRMADAS
1. AABB GERAÇÃO VÔLEI – ARAXÁ
2. ASSOCIAÇÃO UBERLANDENSE DE VOLEIBOL
3. CATIGUÁ TÊNIS CLUBE - PATROCÍNIO
4. PRAIA CLUBE – UBERLÂNDIA
5. PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES –
PERDIZES
6. SESI ESPORTE – UBERLÂNDIA

A CONFIRMAR
NENHUMA

Forma de Disputa:
– As equipes jogam turno e returno na fase classificatória.
Classificam-se 04 equipes para a final que será decidida por circuito de três dias todo
mundo jogando contra todos. (1º dia: 1º lugar x 4º lugar; 2ºlugar x 3º lugar / 2º dia: 1º
lugar x 3º lugar ; 3º dia: 2º lugar x 4º lugar / 1º lugar x 2º lugar ; 3º lugar x 4º lugar)
Sediamento melhor proposta. Se não houver nenhuma proposta a AR-1 define o local e
cada equipe arca com suas próprias despesas.
INFANTIL (Sub - 16) - 2002 EM DIANTE
CONFIRMADAS

A CONFIRMAR

1. AABB GERAÇÃO VÔLEI – ARAXÁ

3. PRAIA CLUBE “B”

2. PRAIA CLUBE – UBERLÂNDIA

4. CATIGUÁ TÊNIS CLUBE
5. ITURAMA VÔLEI

Forma de Disputa:
– As equipes jogam turno e returno na fase classificatória. A final com 4 equipes será decidida
por cruzamento olímpico dois dias (Semifinal (1º lugar x 4º lugar; e 2º lugar x 3º lugar) e (Final
(vencedor x vencedor / perdedor x perdedor).
A final com três equipes será o 1º x 2º jogo único
Sediamento melhor proposta.
-----------------------------INFANTO (Sub - 18) - 2000 EM DIANTE
CONFIRMADAS

A CONFIRMAR

1 - PRAIA CLUBE – UBERLÂNDIA

NENHUMA
----------------------------ADULTO

CONFIRMADAS

A CONFIRMAR

1 - PRAIA CLUBE – UBERLÂNDIA

NENHUMA

OBS.: Em todas as categorias os jogos deverão ser casados, sugestão sub-14 com sub-16 e
sub-15 com sub-13, ou quem preferir as três categoria em um só dia.

Inscrições e Formas de Disputa naipe MASCULINO
Forma de Disputa:
Todas as categorias abaixo serão disputadas em Circuitos onde cada equipe sedia um
circuito.
O alojamento será feito em escolas onde cada equipe leva o seu colchão e sua roupa
de cama
A alimentação será preço de custo com café da manhã, almoço e janta.
A taxa de arbitragem será diferenciada e rateada entre todos do circuito.
A disputa na fase classificatória será de 03 sets obrigatórios de 25 pts e a pontuação
será a mesma utilizada no Estadual.
Haverá duas categorias por circuito (Sub-15 e Sub 17 / Sub-16 e Sub-19)
Circuito final será melhor proposta.

1.
2.
3.
4.
5.

PRÉ - MIRIM (Sub - 15) - 2003 EM DIANTE
CONFIRMADAS
CONVIDADA
ACADEMIA DO VÔLEI - UBERLÂNDIA
NENHUMA
PREFEITURA DE CAMPO FLORIDO
FUNEL – UBERABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - PERDIZES
UBERLÂNDIA VÔLEI – UBERLÂNDIA

1.
2.
3.
4.
5.

MIRIM (Sub - 13) - 2002 EM DIANTE
CONFIRMADAS
A CONFIRMAR
ACADEMIA DO VÔLEI - UBERLÂNDIA
NENHUMA
PREFEITURA DE CAMPO FLORIDO
FUNEL - UBERABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - PERDIZES
UBERLÂNDIA VÔLEI - UBERLÂNDIA

1.
2.
3.
4.

INFANTIL (Sub - 17) - 2001 EM DIANTE
CONFIRMADAS
CONVIDADA
ACADEMIA DO VÔLEI - UBERLÂNDIA
5. ITURAMA VÔLEI (ATLETAS 2000)
PREFEITURA DE CAMPO FLORIDO
FUNEL - UBERABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - PERDIZES

INFANTO (Sub - 19) - 1999 EM DIANTE
CONFIRMADAS
A CONFIRMAR
1. ACADEMIA DO VÔLEI - UBERLÂNDIA
2. UBERLÂNDIA VÔLEI - UBERLÂNDIA
JUVENIL (Sub - 21) - 1997 EM DIANTE
CONFIRMADAS
A CONFIRMAR
1. ACADEMIA DO VÔLEI - UBERLÂNDIA
ADULTO
CONFIRMADAS
1. ACADEMIA DO VÔLEI - UBERLÂNDIA

A CONFIRMAR

Equipes Inscritas temporada 2017:

FEMININOS

INICIANTE (Sub 13) PRÉ-MIRIM (Sub 14)
2005 em diante
2004 em diante

MIRIM (Sub 15)
2003 em diante

INFANTIL (Sub 16) 2002
em diante

1 AABB ARAXÁ

AABB ARAXÁ

AABB ARAXÁ

AABB ARAXÁ

2 CATIGUÁ

CATIGUÁ

AUVB - EDINILSON

PRAIA CLUBE A

3 PERDIZES

PERDIZES

CATIGUÁ

CATIGUÁ

4 PRAIA CLUBE

PRAIA CLUBE

PERDIZES

ITURAMA

5 SESI UBERLÂNDIA

SESI UBERLÂNDIA

PRAIA CLUBE

PRAIA CLUBE B

6 AUVB - EDINILSON

CAMPO FLORIDO

SESI UBERLÂNDIA

INFANTO (Sub 18)
2000 em diante
PRAIA CLUBE

7 FUNEL - UBERABA

MASCULINOS

1

JUVENIL (Sub 20)
1998 em diante

ADULTO

PRAIA CLUBE

PRAIA CLUBE

INICIANTE (Sub - 14)
2004 em diante

PRÉ-MIRIM (Sub 15) 2003 em diante

MASTER

MIRIM (Sub-16)
2002 em diante

INFANTIL (Sub-17) 2001
em diante

INFANTO (Sub-19)
1999 em diante

1

PERDIZES

UBERLÂNDIA VÔLEI FUNEL - UBERABA

UBERLÂNDIA VÔLEI

2

FUNEL - UBERABA

ACAD. DO VÔLEI

CAMPO FLORIDO

ACAD. DO VÔLEI

3

ACAD. DO VÔLEI

PERDIZES

ACAD. DO VÔLEI

4

UBERLÂNDIA VÔLEI

FUNEL - UBERABA

PERDIZES

5

CAMPO FLORIDO

CAMPO FLORIDO

ITURAMA (ATLETAS 2000)

JUVENIL (Sub 21)
1997 em diante

ADULTO

MASTER

1 ACADÊMIA DO VÔLEI ACADÊMIA DO VÔLEI
2
3

Marco Antônio Basilio
Superintendente regional – AR1

