Campeonatos Nacionais Escolares (Iniciados) – SETÚBAL

2019

ORGANIZAÇÃO

DSR DSR LISBOA E VALE DO TEJO

www.desportoescolar.dge.mec.pt
http://w4.dgeste.mec.pt/nacionais2019

1. Comissão Organizadora Local (COL)
Coordenador Nacional da Modalidade
Carlos Dias

Professores de apoio à Modalidade
Pelágio Moreira
Nuno Maria

Delegados de Escola
Mário Simões (IPS) / Bernardino Morgado

Locais de Competição;
Pavilhão do Instituto Politécnico de Setúbal

2. Receção das Comitivas
A receção das comitivas será feita no dia 28 de junho de 2019 (sexta-feira), entre as 10:00 e
as 12:30 horas, na ES Sebastião da Gama em Setúbal.
À chegada, ainda no parque de estacionamento, as delegações serão encaminhadas para
colocarem as bagagens em local adequado e destinado para o efeito, organizado por
modalidades.
No parque destinado à receção das diversas comitivas, haverá animação e lugar à distribuição
da alimentação a cada um dos participantes.
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No local junto às bagagens, os professores responsáveis por cada modalidade/alunos,
enquadrados pelos chefes de cada delegação, irão receber as primeiras informações sobre o
evento.
As acreditações oficiais e toda a documentação necessária sobre a programação final do
evento (conferência das inscrições, alterações nas inscrições e apresentação da
documentação de cada participante) serão realizadas na Escola Secundária SEBASTIÃO da
GAMA em SETÚBAL.
Após a chegada ao local de acreditação, os chefes de delegação e os professores responsáveis
por cada modalidade deverão dirigir-se ao secretariado local, de forma a realizar a acreditação
oficial de todos os participantes (alunos, juízes/árbitros e professores) e a receber o vestuário
do evento.

3. Acreditação das Comitivas
É necessária a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:
 Cartão de Cidadão ou Passaporte dos Alunos participantes.
 Ficha de Inscrição do Grupo / Equipa (no caso de alterações/substituições deverá ser
impressa a partir da Base de Dados do Desporto Escolar), devidamente autenticada
pelo respetivo Presidente do Clube do Desporto Escolar da Escola em causa.
NOTA: Atenção às situações de alunos abrangidos pelos protocolos de escola. Devem
apresentar a cópia dos mesmos.

4. Reunião Técnica
A Reunião Técnica (professores e alunos juízes/árbitros) será realizada no dia 28 de junho (6ª feira)
de 2019, às 13:45 horas no Pavilhão do Instituto Politécnico de Setúbal.
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5. Alimentação - Alojamento - Competição - Transportes

FEMININO
MASCULINO

LOCAL COMPETIÇÃO

ALOJAMENTO

ALIMENTAÇÃO

Pavilhão do Instituto
Politécnico de Setúbal

EB Luísa Todi

EB Luísa Todi

Transportes Voleibol Feminino/Masculino - Transporte de autocarro do local de alojamento
para a competição, para a Cerimónia de Abertura, Noite de Convívio e Almoço Final.

A informação relativa ao Plano de Transportes, no decorrer das Finais Nacionais do Desporto
Escolar, poderá ser consultada em: http://www.esfcastro.pt/denacionais2019/vis.asp
Alimentação: será servida no refeitório da Escola de Alojamento (EB Luísa Todi). No final de
cada refeição (pequeno-almoço, almoço e jantar), os participantes deverão levantar o reforço
alimentar, no refeitório ou no local onde tomaram a refeição. Sempre que se justifique, a
organização poderá comunicar alterações à programação inicial.
O almoço final (30 de junho) será servido a todos os participantes no Parque do Bonfim, antes
do regresso das comitivas aos locais de origem.
Nota: No caso de necessidade de dietas especiais, deverão manifestar essa mesma
necessidade até ao dia 24 de junho (2ªf), para o e-mail: luis.assuncao@dgeste.mec.pt
identificando o nome do participante, modalidade, género, tipo de dieta, restrições ou
intolerâncias alimentares.

Alojamento: todos os participantes serão alojados na EB Luísa Todi (Masculino/Feminino), em
salas de aula, em regime de acantonamento, pelo que deverão ser portadores de saco cama,
material de higiene pessoal e outros utensílios julgados convenientes.
Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais
de competição.

Nota: Quaisquer danos causados no local de alojamento serão imputados às respetivas
comitivas. Agradecemos toda a compreensão e colaboração, por parte de professores e
alunos, necessárias numa organização desta dimensão.
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6. Participação dos alunos
A fase final nacional destina-se a alunos inscritos nos grupos / equipas do escalão de Iniciados
de ambos os géneros, inscritos até 15 de março na base de dados do Desporto Escolar,
apurados nas respetivas DSR’s para a disputarem a final nacional.
Todos os participantes são obrigados a cumprir com a programação do evento (integral), seguindo
o código de conduta definido para os participantes. Define-se por Programação do Evento todos os
momentos de competição, transferes, cerimónias protocolares e momentos socioculturais definidos
e organizados para o evento.
A atitude, a postura competitiva e a participação nestes Campeonatos Nacionais Escolares,
deverão pautar-se por uma responsabilidade e um contributo para a promoção de valores do
Desporto Escolar: Responsabilidade; Espírito de equipa; Disciplina; Tolerância; e, Respeito.
Os participantes nestes Campeonatos Nacionais deverão manter conduta apropriada,
acatando as regras e normas de funcionamento nos locais de competição e alojamento, meios
de transporte e eventos Culturais e Sociais.
O NÃO cumprimento do parágrafo anterior será sancionado, pela organização do evento, com
a desclassificação do aluno e/ou equipa e convidado (s) a regressar de imediato aos seus locais
de origem.

7. Regulamento
7.1. Uma equipa de Iniciados é obrigatoriamente constituída por 10 (dez) elementos, no
mínimo, com 13 (treze) elementos, no máximo, do mesmo género.
7.2. A altura da rede é de 2,15 m para o género feminino e 2,24m para o género masculino.
7.3. Os jogos disputam-se a “três sets obrigatórios”), o terceiro set será sempre disputado até
aos 15 (quinze) pontos, com diferença de 2 (dois) pontos.
7.4. Até ao final do 2º set, pelo menos, 10 (dez) jogadores inscritos no boletim de jogo são
obrigados a jogar 1 (um) set, sem serem regularmente substituídos.
7.5. No set decisivo (3º ou 5º set) poderão existir substituições, desde que se cumpra o
disposto no limite e nas regras específicas das substituições.
7.6. Em cada set são permitidos 2 (dois) tempos de repouso, com a duração de 30 (trinta)
segundos cada.
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7.7. São permitidas “penetrações”.
7.8. Cada jogador, só pode executar no máximo 5 (cinco) serviços seguidos. Se a equipa
continuar na posse do serviço, roda e continua a servir. Ao 5º serviço, a equipa deverá ser
avisada pelo marcador, colocando um sinalizador, de forma visível, em cima da mesa oficial do
boletim de jogo.

8. Arbitragem / Ajuizamento
A arbitragem será realizada pelos alunos juízes/árbitros, de cada Direção de Serviços Regionais
(DSR), de acordo com uma quota de 2 alunos juízes / árbitros por DSR. As equipas deverão, de
acordo com o regulamento específico da modalidade, fazer-se acompanhar (obrigatoriamente) do
respetivo árbitro, reunindo cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Estejam inscritos na Base de Dados como juízes/árbitros;
b) Tenham feito formação de árbitros, Fase CLDE, na respetiva modalidade;
c) Tenham feito formação de Escola na respetiva modalidade, caso não tenha sido garantida
formação CLDE;
d) Tenham participado numa prova local e/ou nos Campeonatos Regionais.

9. Sorteio
O sorteio foi realizado pela Direção-Geral da Educação (DGE) e regeu-se pelos seguintes passos e
critérios:
a)

Sorteio das equipas foi efetuado de acordo com o Ranking da Modalidade (pontuação
obtida nos 3 últimos Campeonatos Nacionais), por ordem crescente de cada Direção de
Serviços da Região, abaixo mencionada.

b)

Sorteio das duas equipas pertencentes às DSR com melhor Ranking (*), é atribuído o nº 1
(Série Única).
Caso seja em 2 séries é atribuído o A-1 ao melhor do Ranking, sendo atribuído o nº B-3 à
outra equipa dessa DSR).

c)

Sorteio das restantes equipas, atribuindo-lhes os restantes números de ordenação.

(*) O Ranking é definido pelas classificações das DSR nas últimas 3 edições do Campeonato
Nacional do escalão/género.
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Competição

10.1 Equipas participantes e sorteio
Sorteio

Masculino

Sorteio

Feminino

A1

NORTE

A1

LISBOA VT A

A2

LISBOA VT B

A2

NORTE

A3

ALGARVE

A3

ALGARVE

B1

LISBOA VT A

B1

CENTRO

B2

ALENTEJO

B2

ALENTEJO

B3

CENTRO

B3

LISBOA VT B

O sorteio foi realizado pela Direção-Geral da Educação (DGE) e regeu-se pelos seguintes passos
e critérios:
a) O sorteio das equipas foi efetuado de acordo com o Ranking da DSR na Modalidade
(pontuação obtida nos 3 últimos Campeonatos Nacionais), por ordem crescente de cada
Direção de Serviços da Região, abaixo mencionada.
b) Sorteio das duas equipas pertencentes às DSR com melhor Ranking (*), é atribuído o nº 1
(Série Única)
c) Sorteio das restantes equipas, atribuindo-lhes os restantes números de ordenação.
(*) O Ranking é definido pelas classificações das DSR nas últimas 3 edições do Campeonato
Nacional do escalão/género.

10.2. Constituição da equipa
Por jogo, cada equipa pode utilizar no mínimo 10 jogadores e 13 no máximo.
Até ao final do 2º set, pelo menos, 10 (dez) jogadores inscritos no boletim de jogo são
obrigados a jogar 1 (um) set, sem serem regularmente substituídos. No set decisivo (3º) a
utilização de jogadores é “aberta”, podendo existir substituições, desde que se cumpra o
disposto no limite e nas regras específicas das substituições.
Substituições - Não são permitidas substituições, nos 2 primeiros sets do jogo.
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10.3. Equipamento de jogo
Cada equipa deverá possuir equipamento uniforme e numerado e, sempre que possível, com o
nome e emblema da escola;
Cada Escola deverá apresentar na competição 2 (dois) equipamentos de cores diferentes.
Os números atribuídos no momento da acreditação terão que ser mantidos durante toda a
competição.
Se a cor do equipamento das duas equipas em competição for coincidente, a equipa nomeada
em primeiro lugar (casa), deverá trocar de equipamento.

10.2. Bola Oficial
Sempre que possível a bola oficial é a “Mikasa – MVA 200”.

10.4. Sistema de competição
Masculino e Feminino
1ª fase – 2 séries de 3 equipas. Sistema de “poule” (todos x todos)
2ª fase – 3º classificado de cada série, disputam o 5º e 6º lugar da classificação final
Cruzamento do 1º classificado de cada série com o 2º classificado da outra série
3ª fase - Derrotados na 2ª fase (jogos 8 e 9) disputam o 3º e 4º lugares
- Vencedores na 2ª fase (jogos 8 e 9) disputam o 1º e 2º lugares – FINAL

10.5. Programa/horário da competição
Sempre que se justifique, a organização poderá comunicar alterações à programação inicial.

Masculino
Dia

Sexta
feira

Hora

Série

Nº jogo

14:30

A

1

1A

2A

15:30

B

2

1B

2B

16:30

A

3

3A

1A

17:30

B

4

3B

1B
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Local

Equipa A

Equipa B

Campeonatos Nacionais Escolares (Iniciados) – SETÚBAL

sábado

doming
o

2019

09:30

A

5

2A

3A

10:45

B

6

2B

3B

14:00

5º e 6º

7

3º Grupo A

3º Grupo B

15:15

½ final

8

1º Grupo A

2º Grupo B

16:30

½ final

9

1º Grupo B

2º Grupo A

09:00

3º e 4º

10

DJ8

DJ9

10:30

Final

11

VJ8

VJ9

Feminino
Dia

Sexta
feira

sábad
o

domi
ngo

11.

Hora

Série

Nº jogo

14:30

A

1

1A

2A

15:30

B

2

1B

2B

16:30

A

3

3A

1A

17:30

B

4

3B

1B

09:30

A

5

2A

3A

10:45

B

6

2B

3B

14:00

5º e 6º

7

3º Grupo A

3º Grupo B

15:15

½ final

8

1º Grupo A

2º Grupo B

16:30

½ final

9

1º Grupo B

2º Grupo A

09:00

3º e 4º

10

DJ8

DJ9

10:30

Final

11

VJ8

VJ9

Local

Equipa A

Equipa B

ARBITRAGEM

A arbitragem será realizada pelos alunos juízes/árbitros de cada Direção de Serviços Regionais,
definido por um sistema de “Quotas”. As equipas deverão, de acordo com o regulamento
específico da modalidade, fazer-se acompanhar (obrigatoriamente) do respetivo árbitro,
reunindo cumulativamente os seguintes requisitos:
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a) Estejam inscritos na Base de Dados como juízes/árbitros;
b) Tenham feito formação de árbitros, Fase CLDE, na respetiva modalidade;
c) Tenham feito formação de Escola na respetiva modalidade, caso não tenha sido
garantida formação CLDE;
d) Tenham participado numa prova local e/ou nos Campeonatos Regionais.

12.Prémios
Os prémios serão distribuídos nos locais de competição, conforme indicado abaixo:
• Troféu para as 3 (três) primeiras equipas de cada género;
• Medalhas para os elementos constituintes das 3 (três) primeiras equipas.
Serão ainda entregues certificados a todos os participantes.

13.

Programa Geral
Sexta-feira, 28 de junho de 2019
Receção das comitivas
10:00/12:30

Acreditação (Escola Secundária Sebastião da Gama
- Setúbal)

12:00/13:30

Almoço Volante (Parque do Bonfim)

13:45/14:30

Reuniões Técnicas e de Arbitragem

15:00/18:30

Competições

18:30/20:00

Jantar

20:30

Partida para Cerimónia de Abertura

20:45/22:00

Cerimónia de Abertura – Auditório José Afonso

22:15

Regresso ao alojamento

22:30

Silêncio
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Sábado, 29 de junho de 2019
07:30/08:30

Pequeno-Almoço

09:00/12:30

Competições

12:30/14:00

Almoço

14:00/19:00

Competições

19:00/20:30

Jantar

20:45/22:30

Noite Convívio DE – Parque Urb. Albarquel

22:30

Regresso ao alojamento

23:00

Silêncio

Domingo, 30 de junho de 2019
07:30/08:30

Pequeno-Almoço

09:00/12:00

Competições

12:00/12:30

Cerimónia de Entrega de Prémios

12:45

Partida para Almoço

13:00/15:00

Almoço de Convívio Final

15:00/15:30

Partida das Delegações

Nota:
O programa horário poderá sofrer pequenas alterações, mediante a especificidade das modalidades.
Deverá ser tido em conta o horário definido no programa de cada modalidade. Todos os participantes
terão que, obrigatoriamente, participar nos eventos sociais e no almoço de encerramento.
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14. Avaliação e Certificados de Participação
A ficha de avaliação é de preenchimento e submissão obrigatória para todos os Professores.

Os professores têm o direito, e o dever, de avaliar o evento e a sua organização, pelo que
não poderão iniciar a viagem de retorno sem concluir esta tarefa.

No dia 30 de junho, durante a manhã, poderão aceder ao LINK definido para a avaliação
online. Para o efeito, será disponibilizado um código de acesso que está impresso na
credencial de cada participante e que será a palavra-chave (Login) de acesso ao formulário.
Para uma maior rapidez e agilização do levantamento dos certificados é de todo o interesse
que o preenchimento/submissão da ficha se concretize antes da chegada ao Parque do
Bonfim.

15.

Casos Omissos

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada
modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas
2018/2019 e no Regulamento Específico de cada modalidade.
A organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso.
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