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O Conselho de Arbitragem, continuou no ano de 2015, a desenvolver a sua actividade
de acordo com o programado.
Embora o número reduzido de árbitros não tenha permitido que um dos objectivos deste
Conselho, ‘ter árbitros em todos os jogos das competições da AVL’, fez-se um esforço
enorme para que todos os árbitros disponíveis pudessem estar a cobrir a actividade
competitiva da AVL.
Foram realizadas diversas reuniões com os árbitros no sentido de os sensibilizar para as
suas responsabilidades do prosseguimento deste objectivo, mas também para ouvir as
suas críticas não só ao trabalho deste Conselho, como em relação à forma de pagamento
da sua actividade.
Deste ponto fomos dando à Direção, nota do descontentamento dos árbitros, como
ouvimos os argumentos por parte de quem gere a tesouraria e as finanças da AVL.
Acabou este Conselho por decidir assumir nas suas mãos a feitura das contas correntes
dos árbitros, já que fracassou o anteriormente delineado com a Direção.
Também, este Conselho de Arbitragem teve de reformular a sua composição, devido à
indisponibilidade do Maximino Gomes, sendo substituído pela Paula Domingues e com
aprovação em AG da AVL.
No aspecto da competição, formulámos as nossas críticas à forma desordenada como
estavam a ser aceites as alterações de jogo, que provocavam inúmeros problemas, tanto
à nomeação dos árbitros como ao seu desempenho e colaborámos para que este
processo fosse mais esclarecido.
Competição
A presença do S.L. Benfica na Challenge CEV Cup, teve a participação de Marcadores
oficiais de boletim de jogo electrónico (4), Juízes de Linha (7), Árbitros (1) e
acompanhamento em todos os jogos de membros do Conselho de Arbitragem, não
esquecendo que a final desta competição foi em Lisboa. Em todos os jogos recebemos
por parte dos Supervisores da CEV presentes os maiores elogios à capacidade e
competência dos nossos árbitros.
A presença do Conselho de Arbitragem no apoio e avaliação dos árbitros foi constante
na Taça AVL e menor no Belém Volei devido á coincidência de datas.
No Voleibol de Praia os árbitros de Lisboa tiveram a oportunidade de participar em
diversos torneios para os quais foram convidados por outras associações e entidades.
Reuniões
Durante o ano participámos em reuniões com a Direção da AVL, com o Conselho de
Arbitragem da FPV, com a Direção da Associação Desportiva do Ensino Superior de
Lisboa (ADESL), com a Coordenação do Desporto Escolar – Lisboa que permitiram
melhorar a nossa actividade e fazer acordos para uma participação regular dos árbitros
de Lisboa em diversas competições.
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Formação
Participámos em ações de formação, informação e sensibilização de arbitragem em:
Lisboa – Desporto Escolar – para 80 participantes
Torres Vedras – Curso Gestão Desportiva – 25 participantes.
Lisboa - AVL – Sorteios dos Campeonatos Regionais para todos os representantes dos
clubes presentes.
Também se realizou um Curso de Árbitros Estagiários em Torres Vedras, em que
participaram 18 candidatos e com a aprovação de 13 deles, que com mais um que fez
reciclagem, permitiu uma maior abrangência de participação de árbitros na área da AVL.
No Voleibol de Praia, realizámos o Curso de Árbitros Regionais, em Lisboa e Carcavelos,
com a participação e aprovação de mais 9 árbitros, para esta variante do Voleibol.
Queríamos destacar a presença de árbitros de Lisboa na Ação de Formação de
Formadores, organizado pelo Conselho de Arbitragem da FPV que permite ter mais 4
formadores no Quadro Nacional de Formadores de Árbitros.
De todo o trabalho do Conselho de Arbitragem destacamos por ordem cronológica:
Janeiro
 Formação de Árbitros do Desporto Escolar
Maio
 Curso de Árbitros Regionais de Voleibol de Praia
Junho
 Curso de Árbitros Regionais de Voleibol de Praia
 Participação na Apresentação Final de um aluno do Curso de Gestão Desportiva
e também árbitro de voleibol.
Setembro
 Reunião Geral de Árbitros
 Belém Volei
 Taça AVL
Outubro
 Reunião Geral de Árbitros
 Curso de Árbitros Estagiários
Novembro
 Curso de Árbitros Estagiários
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Dezembro
 Reunião de Árbitros
 Jantar de Natal
Este CA da AVL reuniu todos os meses do ano para avaliação do calendário proposto,
no início da época e trabalhou em todas as questões relativas aos diversos campos da
formação de árbitros, nomeadamente na candidatura á realização em Lisboa do Curso
de Árbitros Nacionais.
O número de árbitros inscritos em Lisboa é de 35, sendo 2 internacionais de voleibol
indoor (já retirados a nível internacional), 12 nacionais, 8 regionais e 13 estagiários.
Destes 3 são simultaneamente árbitros internacionais de Voleibol de Praia.
Por fim queríamos destacar, o árbitro Lídio Ferreira pelo final da sua carreira
internacional e o Daniel Fernandes premiado como Árbitro do Ano 2015.

O CONSELHO DE ARBITRAGEM DA ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE LISBOA
António Sobral
Paulo Félix
Paula Domingues

Rua Alfredo Silva nº12
1300-041 Lisboa, Portugal
213 153 762 - 936149886

geral@avlisboa.pt
www.avlisboa.pt

