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REGULAMENTO COVID-19 2020/2021 

Adenda ao Regulamento dos Campeonatos Regionais 
 

Introdução 
A nova realidade surgida em contexto de Pandemia veio trazer a necessidade de adaptar a realidade, à qual, 
a desportiva não pode passar ao lado; 
 
No seguimento do Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Voleibol, da Federação 
Portuguesa de Voleibol, foi opinião das Associações Regionais que para as competições de âmbito Regional, 
comummente designadas por Campeonatos Regionais, deveriam, na época desportiva 2020/2021, ser feitas 
algumas adaptações e ajustes. 
 
As presentes normas pretendem orientar e implementar medidas específicas e contextualizadas para a 
prática federada de Voleibol, em conformidade com o risco de transmissão e exposição ao SARS-CoV-2.   
 
Nunca é por demais reforçar a importância para o cumprimento de todas as indicações emanadas das 
autoridades de Saúde. 
 
Artigo 1º 
 
Nos Campeonatos Regionais aplicam-se todas as normas do Regulamento para a Retoma da Prática 
Competitiva de Voleibol da Federação Portuguesa de Voleibol; 
 
Artigo 2º 
 
Para a época desportiva 2020/2021 o Regulamento dos Campeonatos Regionais terá as seguintes 
adaptações: 
 

a) O Campeonato Regional de Iniciados Masculinos não terá 3ª fase, sendo que os resultados da 2ª 
fase decidirão a classificação final da prova e atribuirá o respetivo título de Campeão Regional; 

b) O Campeonato Regional de Iniciados femininos, será decidido numa 3ª fase com apenas 2 
equipas, vencedoras da sua respetiva série da 2ª fase em local já designado por sorteio. 

c) A não participação de uma equipa representante de uma Associação no respetivo Campeonato 
Regional será analisada, em Reunião de Associações, para decisão de aplicação, ou não, das 
sanções previstas no artigo 6.1 do Regulamento dos Campeonatos Regionais para estas situações. 
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