APRESENTA:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º SEMESTRE 2019
CENTRO DE EXCELÊNCIA VÔLEI DE PRAIA

AMVP – Associação Maringaense de Vôlei de Praia
A Associação Maringaense de Vôlei de Praia em parceria com a Prefeitura
do Município de Maringá, Faculdade Metropolitana de Maringá – Famma,
Colégio Nobel, Sportifisio, O2 Personal, Avaliare – Avaliaçao Nutricional,
colégio Dom Bosco, Uningá, Academia Fisico e Forma, Estética Academia
e a entidade participou de vários eventos no decorrer do mês de
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.


CIRCUITO BRASILEIRO OPEN - SÃO LUIZ - MA ( 23 A 27/1)



CIRCUITO BRASILEIRO SUB 19 - FORTALEZA-CE ( 15 A 17/02)



CIRCUITO BRASILEIRO OPEN - FORTALEZA-CE ( 20 A 24/2)

PERIODOS DE TREINAMENTO AMVP
EQUIPE ADULTA – TREINAMENTO DIÁRIO MASCULINO 9:00 AS 11:30 E
16:00 AS 19:00
EQUIPE JUVENIL – TREINAMENTO DIÁRIO MASCULINO 14:30 AS 18:30
EQUIPE ADULTA FEMININA E JUVENIL – TREINAMENTO DIÁRIO 9:00 AS
11:00 E DAS 15:30 AS 19:00
INICIAÇAO ESPORTIVA VÔLEI DE PRAIA – 16:00 AS 20:00 – SEGUNDA A
SEXTA FEIRA

CIRCUITO BRASILEIRO OPEN - SÃO LUIZ - MA

A lista de duplas inscritas para a primeira etapa de 2019 do Circuito
Brasileiro Open de vôlei de praia, que ocorreu em São Luís (MA), de 23 a 27
de janeiro, foi definida. A competição nacional começou em 2018 e esta foi a
quarta de sete paradas. O torneio contou com

a presença de diversos

medalhistas olímpicos e campeões mundiais, com entrada gratuita ao público
maranhense na arena montada na Lagoa do Jansen, altura do condomínio
Reserva da Lagoa.
Os 16 times mais bem colocados no ranking de entradas em cada
gênero já estão garantidos na fase de grupos. Outras oito vagas permanecem
„abertas‟ e foram decididas no torneio qualifying, na quarta (masculino) e
quinta-feira (feminino), completando o total de 24 times em cada gênero.
A sergipana Duda, campeã do Circuito Mundial e eleita a melhor
jogadora do mundo em 2018, comentou a expectativa para a disputa da etapa
de São Luís (MA), em ano decisivo para a classificação aos Jogos Olímpicos.
“É a primeira etapa do ano, estão todos empolgados, treinando muito. Os times
sempre querem voltar bem, nós desejamos fazer um ano melhor até do que
tivemos em 2018. Que seja um ano muito bom, e que nessa primeira etapa a
nossa dupla consiga colocar em prática tudo que treinou nesta pré-temporada,
desde o dia 4 de janeiro”, analisou Duda.
Os campeões olímpicos Alison (ES), Bruno Schmidt (DF) e Ricardo (BA),
e as medalhistas olímpicas Ágatha (PR), Bárbara Seixas (RJ) e Juliana (CE)
estão na lista já garantida na fase de grupos. Já o medalhista olímpico Márcio
Araújo (CE) disputa o qualifying.
As partidas também foram transmitidas ao vivo pelo Facebook da
Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a partir de quinta-feira. Já as disputas
de medalha dos dois naipes, no sábado (26.01) e domingo (27.01), foram
exibidas ao vivo exclusivamente pelos canais SporTV.

AMVP NA ETAPA

Participamos com grande numero de atletas na etapa e vale destacar a
participação

de

Felipe

Cavazin,

Rafael

Queiroz,

Fabio

Bastos

que

conquistaram o nono lugar na etapa e a dupla melhor colocada foi Adrielson
Silva e Eduardo Davi com o quinto lugar na etapa.
Além das duplas campeãs de cada etapa, também existem os
campeões gerais da temporada, somando a pontuação obtida nos sete
eventos. A competição distribui R$ 45 mil às duplas campeãs dos dois naipes,
e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos
quase R$ 500 mil por etapa.

CIRCUITO BRASILEIRO SUB 19 - FORTALEZA-CE

A temporada 2019 dos campeonatos de base do vôlei de praia brasileiro
começou em Fortaleza (CE). A capital cearense recebeu a primeira das três
etapas do Circuito Brasileiro Sub-19 no Aterro da Praia de Iracema, na altura
da rua Barão de Aracati. Os duelos foram de sexta-feira (15.02) a domingo
(17.02), com entrada franca à torcida.
A disputa também foi uma prévia para a categoria adulta, já que
Fortaleza também foi palco do Circuito Brasileiro Open na próxima semana, de
20 a 24 de fevereiro, com diversos medalhistas olímpicos, pan-americanos e
campeões mundiais em ação.
O Circuito Brasileiro Sub-19 conta com 16 times em cada gênero,
divididos em quatro grupos com quatro duplas. Os 11 melhores estados no
ranking de entradas e o estado-sede já têm vaga garantida à fase de grupos,
enquanto outras quatro vagas são decididas na disputa do torneio
classificatório, no primeiro dia (sexta-feira). A fase de grupos ocorre no formato
„eliminatória dupla‟.

Os primeiros colocados de cada grupo vão direto para as quartas de
final, enquanto segundos e terceiros de cada chave disputam uma fase
anterior, de repescagem (Round 1). As duplas que ficam em quarto lugar no
grupo estão eliminadas na primeira fase. Os vencedores das quartas de final
vão às semifinais, e o torneio segue em formato eliminatório simples até
as disputas de medalha.
No naipe masculino, já estão classificados para a fase de grupos pelo
ranking

de

entradas

Fabrício/Tonny (MS),

Misael/Bruno

(SP),

Gilson

Souza/Julio (RN), Euller/Samuel (SC), Wudney/Allan (SE), Lucas/João Pedro
(RJ), Thiego/Pablo (PB), João Vitor/Divino (DF), Hitchely/Mateus (AM),
Luis/Alex (MG), Gabriel/Patrick (PR) e Diego/Pablo (CE). Outros 23 times
brigam por quatro vagas no classificatório.
Entre as mulheres, os times classificados já na fase de grupos são
Helena/Clara (SC), Renata/Ste (MS), Millena/Thainara (RN), Beatriz/Helena
(BA), Maria/Emanuely (MG), Ágatha/Karol (SE), Rafaela/Manuela Niemeyer
(RJ),

Pamella/Giovana

(PB),

Camily/Thamiles

(RO),

May/Ana

(PR),

Isabella/Luana (SP) e Vitória/Adryele (CE) . O classificatório terá oito duplas
disputando as quatro vagas em aberto.
Assim como ocorre no Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-17 e Sub21, o Sub-19 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas
representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos
dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a
temporada.

AMVP NA ETAPA

Os atletas da AMVP, aqui representam nossos patrocinadores bem
como também o nosso Estado como representantes da Federação Paranaense

de Voleibol e os times obtiveram bom resultados, mas vale o destaque para o
terceiro lugar da dupla formada por Patrick Miranda e Gabriel Zuliani.

CIRCUITO BRASILEIRO OPEN - FORTALEZA - CE

O primeiro dia de disputas da etapa Fortaleza (CE) do Circuito Brasileiro
Open de vôlei de praia 18/19 definiu os últimos classificados à fase de grupos
do torneio. Foram disputados 40 jogos nesta quarta-feira (20.02), na arena
montada no Aterro da Praia de Iracema, com oito times avançando e
completando o chaveamento da competição. Destaque para uma revanche do
Mundial Sub-23 de 2013, e para a classificação de uma dupla austríaca.
A fase de grupos do torneio masculino, que conta com 16 times já
garantidos pelo ranking de entradas, e os oito que avançaram no
classificatório, começa nesta quinta-feira (21.02), a partir das 8h. Todas as

partidas terão transmissão ao vivo pelo link www.voleidepraiatv.com.br.
Também nesta quinta ocorrem as disputas do classificatório feminino. A
entrada é franca e o torneio segue até domingo (24.02).
Uma das partidas que movimentou a torcida cearense foi a vitória de
Márcio Gaudie (RJ) e Felipe Cavazin atleta da AMVP, sobre os poloneses
Losiak e Kantor, na primeira rodada do classificatório. Os estrangeiros subiram
ao pódio cinco vezes no Circuito Mundial 2018. A vitória por 2 sets a 1 (16/21,
21/18, 9/15) foi também uma revanche para Márcio Gaudie, que em 2013 foi
vencido pelos poloneses na final do Mundial Sub-23 em 2013, quando atuou ao
lado do paraibano Vitor Felipe.
Além de Márcio e Felipe Cavazin (RJ/PR), também avançaram à fase de
grupos

os

austríacos

Seidl/Waller,

Adelmo/Arthur

(BA/MS),

Léo

Gomes/Ferramenta (RJ), Allyson Lima/Alysson (CE), Álvaro Andrade/Fábio
(SE/CE), Pablo/Jean (MA/MS) e Rafael/Renato (PB).
Já estavam garantidos pelo ranking de entradas no naipe masculino
Evandro/Bruno

Schmidt

(RJ/DF),

Pedro

Solberg/Vitor

Felipe

(RJ/PB),

Guto/Saymon (RJ/MS), Alison/André Stein (ES), Álvaro Filho/Ricardo (PB/BA),
Thiago/George (SC/PB), Eduardo Davi/Adrielson (PR), Hevaldo/Arthur Lanci
(CE/PR),

Léo

Vieira/Jô

(DF/PB),

Averaldo/Bruno

de

Paula

(TO/AM),

Oscar/Luciano (RJ/ES), Harley/Jeremy (DF/EUA), Moisés/Vinícius (BA/ES),
Anderson Melo/Jefferson (RJ/CE), Fernandão/Ramon Gomes (ES/RJ) e Luccas
Lima/Bernardo Lima (SP/CE).

AMVP NA ETAPA

Participamos com vários atletas mais uma vez com bons resultados
classificando todos os atletas para o torneio principal e o maior destaque foi
para o time formado por Adrielson Silva e Eduardo Davi que conquistou o
quinto lugar na etapa

A Associação Maringaense de Vôlei de Praia em parceria com a Prefeitura
do Município de Maringá, Faculdade Metropolitana de Maringá – Famma,
Colégio Nobel, Sportifisio, O2 Personal, Avaliare – Avaliaçao Nutricional,
colégio Dom Bosco, Uningá, Academia Fisico e Forma, Estética Academia
e a entidade participou de vários eventos no decorrer do mês de MARÇO
E ABRIL DE 2019.


CIRCUITO SUL AMERICANO ADULTO - ETAPA LIMA - PERU



CIRCUITO BRASILEIRO SUB 21 - NATAL-RN ( 15 A 17.03)



JOGOS SUL AMERICANOS DE PRAIA - ROSÁRIO - ARGENTINA
2019 (14 A 17.03)



CIRCUITO SUL AMERICANO SUB 21 - CLASSIFICATÓRIO MUNDIAL
SUB 21 - LIMA - PERU



CIRCUITO PARANAENSE DE VOLEI DE PRAIA 2019 - FRANCISCO
BELTRÃO ( 05 A 7.04)



CIRCUITO BRASILEIRO SUB 17 - JOÃO PESSOA - PB ( 04 A 07.04)



CIRCUITO BANCO DO BRASIL OPEN – JOÃO PESSOA -PB (09 A
14.04)

PERIODOS DE TREINAMENTO AMVP
EQUIPE ADULTA – TREINAMENTO DIÁRIO MASCULINO 9:00 AS 11:30 E
16:00 AS 19:00
EQUIPE JUVENIL – TREINAMENTO DIÁRIO MASCULINO 14:30 AS 18:30
EQUIPE ADULTA FEMININA E JUVENIL – TREINAMENTO DIÁRIO 9:00 AS
11:00 E DAS 15:30 AS 19:00
INICIAÇAO ESPORTIVA VÔLEI DE PRAIA – 16:00 AS 20:00 – SEGUNDA A
SEXTA FEIRA

CIRCUITO SUL AMERICANO ADULTO DE VÔLEI DE PRAIA - ETAPA LIMA
- PERU
O Brasil participou da etapa de Lima do Peru, realizado de (01/03 a
4/03) Brasil foi representado no feminino pela dupla Jose e Neide e no
Masculino pela dupla da AMVP, Adrielson e Eduardo ambas duplas obtiveram
bons resultados durante o evento.
As disputas das semifinais ocorreram no domingo (03.03), mesmo dia
em que também aconteceu as partidas valendo bronze e ouro. Josi e Neide
enfrentaram as venezuelanas Agudo e Gabi às 12h (de Brasília) por um lugar
na decisão venceram por 2 sets a 0. Já Eduardo/Adrielson encararam a dupla
que representou o Chile nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 os
primos chilenos Marco e Esteban Grimalt e em uma partida equilibradíssima
venceram por por 2 sets a 1 (19/21, 21/16, 13/15) a forte dupla chilena.
No naipe masculino, Eduardo Davi e Adrielson foram superados em uma
final muito equilibrada pelos uruguaios Vieyto e Cairus por 2 sets a 1 (18/21,
21/18, 13/15). Eduardo comentou a campanha em Lima.
“Conseguimos subir ao pódio, somar pontos importantes ao Brasil,
especialmente para reduzir a diferença para o Chile no ranking geral.
Queríamos o ouro, mas foi um duelo muito equilibrado, eles acabaram sendo
melhores nos detalhes. Mas subir ao pódio representando o Brasil é sempre
motivo de muito orgulho, lutamos com muita garra”, disse o atleta da
Associação Maringaense de Vôlei de Praia (AMVP).
O resultado deixa o Brasil em terceiro na classificação geral, com 500
pontos, enquanto o Chile lidera com 540 e a Argentina aparece na segunda
posição, com 520. As outras duas duplas que representaram o país na etapa
de Lima ficaram em quinto lugar (Juliana e Andressa) e nono lugar
(Averaldo/Bruno de Paula).
Os pontos obtidos em cada etapa vão para o país, de acordo com a
classificação final da melhor dupla de cada nação nos eventos. Ao final, os

pontos são somados e o país na liderança do ranking é declarado campeão
geral.
O Circuito Sul-Americano contará em 2019 com cinco etapas regulares e
dois torneios „Finals‟, com maior pontuação e premiação, sendo um para o
naipe masculino, e outro para o naipe feminino. Além de São Francisco do Sul
(SC), Coquimbo (Chile) e Lima (Peru), as etapas passarão por Brasília (DF) e
Camaçari (Bahia). Os torneios „Finals‟ serão em Resistência (Argentina), para o
naipe feminino, e Brasil, em cidade à definir, no masculino.

http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/25942/brasil-leva-medalha-de-ouro-eprata-na-etapa-de-lima--no-peru

Circuito Brasileiro Sub 21 de vôlei de Praia - Etapa Natal

A temporada 2019 do Circuito Brasileiro Sub-21 de vôlei de praia
começou em Natal (RN). A capital potiguar recebeu a primeira das quatro
etapas do torneio nacional de base na arena montada no Forte dos Reis
Magos. Os duelos foram de sexta-feira (15.03) a domingo (17.03), com entrada
franca à torcida.
A disputa também será uma prévia para a categoria adulta, já que Natal
(RN) também será palco do Circuito Brasileiro Open na próxima semana, de 20
a 24 de março, com diversos medalhistas olímpicos, pan-americanos e
campeões mundiais em ação.
O Circuito Brasileiro Sub-21 conta com 16 times em cada gênero,
divididos em quatro grupos com quatro duplas. Os 11 melhores estados no
ranking de entradas e o estado que sedia a etapa já têm vaga garantida à fase
de grupos, enquanto outras quatro vagas são decididas no torneio
classificatório, no primeiro dia (sexta-feira).

Assim como ocorre no Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-17 e Sub19, o Sub-21 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas
representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos
dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a
temporada, mas sempre formando duplas do mesmo estado.

Desempenho das equipes da AMVP

A AMVP foi representada por duas duplas sendo no feminino Ingridh
Louise e Ana e no masculino Eduardo Silva e Gabriel Zuliani, começamos com
dois excelentes resultado onde em ambos gêneros conquistamos o segundo
lugar na etapa de Natal.
No feminino, a Campeã Mundial Sub-19 Victoria Lopes e sua parceira
Aninha, representando o Mato Grosso do Sul, superaram na decisão as
paranaenses Ingridh e Ana (PR) por 2 sets a 1 (21/10, 18/21, 15/7), em 51
minutos de jogo. A campanha das sul-mato-grossenses contou com cinco
vitórias em cinco jogos e somente dois sets perdidos. Victoria comentou o ouro.
A medalha de bronze da etapa ficou com Anna e Fernanda (BA), que
superaram Thamela/Blenda (ES) por W.O. O ouro da etapa também dá a
liderança do ranking de estados para Mato Grosso do Sul, que sai na frente
com 200 pontos. Os pontos são computados para a federação, que ao longo
da temporada pode alterar os times convocados.
No naipe masculino, título para André Danilo e Matheus (SE), que
venceram na decisão Eduardo e Gabriel (PR) por 2 sets a 0 (21/19, 21/19),
em 36 minutos. A dupla sergipana ganhou os cinco jogos que disputou e
perdeu apenas um set durante toda a etapa.
A medalha de bronze ficou com os cariocas Lucas e João Pedro (RJ),
que venceram em duelo „caseiro‟ a dupla Gabriel Pisco/Gabriel (RJ) por 2 sets
a 0 (22/20, 22/20), em 38 minutos. Após essa primeira etapa, Sergipe lidera o

ranking com 200 pontos, seguido por Paraná, com 180 e Rio de Janeiro, com
160 pontos.

Jogos Sul Americanos de Praia - 2019 ( 14.03 a 17.03)

O vôlei de praia brasileiro entra em quadra nesta semana em busca de
mais uma conquista internacional. As duplas Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE),
comandadas pelo técnico Reis Castro, e Renato/Adrielson (amvp) (PB/PR), do
técnico Robson Xavier ( AMVP), disputam os Jogos Sul-Americanos de Praia2019, que ocorrem na cidade de Rosário, na Argentina. A estreia dos times
ocorre nesta quinta-feira (14.03), contra adversários que ainda sairão em
sorteio.

Quem também celebrou a chance de defender o Brasil foi o Campeão
Mundial Sub-21 Renato Andrew. O paraibano foi convocado e irá refazer a
dupla com Adrielson, com quem venceu o mundial de base em 2017. Nos
torneios nacionais, ambos possuem outros parceiros.
“Fico muito feliz de poder representar o Brasil nessa competição, um
torneio enorme, envolve várias modalidades, vários países da América do Sul.
Estou muito contente em ter mais essa experiência, acrescentar mais esse
degrau como atleta profissional. E as expectativas são as melhores possíveis,
Adrielson e eu nos conhecemos, temos entrosamento, fomos campeões
mundiais de base juntos. Vamos realizar treinamentos aqui em Rosário, ajustar
alguns detalhes, e buscar representar nosso país da melhor maneira possível,
lutar por medalha”.
O sistema de disputa é similar ao do Circuito Sul-Americano de vôlei de
praia. São quatro grupos com quatro duplas que jogam entre si. Os dois
melhores times de cada chave avançam às quartas de final. Os vencedores
disputam as semifinais, e em seguida ocorrem os duelos pelas medalhas de
bronze e ouro. A definição das chaves ocorre no sorteio do Congresso Técnico,
na tarde desta quarta-feira.

O desempenho dos atletas e comissão técnica da AMVP no evento:

As duplas brasileiras do vôlei de praia conquistaram na tarde deste
sábado (16.03) medalhas de ouro, com Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), e
bronze, com Adrielson/Renato (PR/PB) pela quarta edição dos Jogos SulAmericanos de Praia. O triunfo ajuda o país a subir no quadro de medalhas do
torneio realizado em Rosário (Argentina).
No naipe masculino, os jovens Adrielson, de 21 anos, e Renato, de 19
anos, superaram os chilenos Lammel e Zavala por 2 sets a 0 (21/14, 21/19)
para assegurar a medalha de bronze. Antes, pelas semifinais, eles estiveram

muito perto de superar os experientes argentinos Azaad e Capogrosso, mas
acabaram perdendo por 2 sets a 1 (17/21, 23/21, 15/7).
Renato analisou a participação da dupla e celebrou a oportunidade de
levar uma medalha para o Brasil e ganhar experiência. "Estou muito feliz, poder
representar o Brasil é uma honra, um orgulho. Lutamos muito para subir ao
pódio. Adquirir essa experiência com certeza me fará evoluir muito".
Os

jovens,

que

são

Campeões

Mundiais

Sub-21

de

2017,

ganharam 'rodagem' internacional e por pouco não conseguiram subir ainda
mais no pódio. O técnico que comanda a dupla, Robson Xavier, analisou o
desempenho em Rosário.
"Levamos muitas coisas positivas deste campeonato. Foi uma
experiência única estar em uma missão do Comitê Olímpico do Brasil
(COB), em um torneio adulto. Jogar em outro país, com uma torcida muito
apaixonada, vivendo situações de pressão. Tudo isso trará frutos lá na
frente, pois são atletas jovens e muito talentosos. Certamente vão
representar o país novamente em outras competições", disse Robson,
que completou.
"Começamos um pouco ansiosos, mas fomos crescendo durante o
torneio. Na semifinal, contra a Argentina, tivemos chances de fechar por 2
a 0, mas creio que pesou um pouco a experiência. Mas o nível técnico foi
muito alto, buscaram o melhor, tentando se impor em quadra. O saldo é
positivo, saímos com uma medalha de bronze. Contra o Chile, um time
com idade mais próxima, sacamos muito bem e pudemos dominar. Eles
levam muitas lições, um aprendizado grande".

http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/25995/ana-patriciarebecca-leva-oouro--e-adrielsonrenato-fica-com-bronze

CIRCUITO SUL AMERICANO SUB 21 DE VÔLEI DE PRAIA - ETAPA LIMA PERU
O Brasil participou no período de (05.04 a 07.04), em Lima (Peru), a
disputa da segunda etapa do Classificatório Sul-Americano ao Mundial Sub-21
de vôlei de praia de 2019. O país foi representado pelas duplas
Lázaro/Matheus (PR/SE) e Vitoria/Thamela (RJ/ES) nesta parada, que segue
até domingo (07.04), reunindo outros nove países.
Vale ressaltar que a dupla que representou o Brasil nesta etapa e
composta por atletas da AMVP, além do técnico também ser o técnico
Professor Robson Xavier também de Maringá.
A competição continental conta com três etapas e dará vaga ao Mundial
para os cinco melhores países no ranking final, somando a pontuação obtida
em todos os eventos. Na estreia, o Brasil já largou bem com um ouro de

Victoria/Thamela (MS/ES), que rendeu 200 pontos, e a prata de Rafael/Renato
(PB), que rendeu 180 pontos na classificação.
Lázaro e Matheus chegam empolgados pelo bom resultado da última
etapa do Circuito Brasileiro Open, em Natal (RN), quando avançaram à fase
principal pela primeira vez. Lázaro comentou a expectativa para representar o
Brasil e ajudar na busca pela vaga ao Mundial.
“Estamos com boas expectativas, treinamos juntos pouco mais de uma
semana em Maringá, na AMVP (Associação Maringaense de Vôlei de Praia).
Acho que podemos ter um bom resultado nessa competição, temos apenas
que controlar um pouco a ansiedade, ter tranquilidade. Uma honra poder
representar meu país, vontade de ganhar não vai faltar no nosso time. Vamos
aproveitar a oportunidade ao máximo”, disse Lázaro.
No naipe feminino, Thamela, eleita melhor jogadora da primeira etapa,
terá agora outra parceira. A carioca Vitoria será sua dupla na busca por bons
resultados. Os grupos tanto do naipe masculino, quanto do naipe feminino,
serão divulgados no final desta quinta-feira, no congresso técnico, onde
também será confirmado o formato.
A última etapa será disputada em Assunção (Paraguai), nos dias 13 e 14
de abril. Já o Campeonato Mundial Sub-21 acontece de 18 a 23 de junho, na
cidade de Udonthani, na Tailândia. O Brasil é o atual campeão tanto no naipe
feminino, quanto no masculino.
A equipe feminina sagrou-se campeã da etapa e a masculina ficou com
o segundo lugar no evento.

CIRCUITO PARANAENSE DE VOLEI DE PRAIA - FRANCISCO BELTRÃO

No domingo, 07.04, aconteceu a final do Vôlei de Praia no Beltrão Open.
A iniciativa é da administração municipal através da secretaria municipal de
Esportes e tem reunido grande público. Nesta modalidade foram distribuídos
R$ 8 mil reais em prêmios para os vencedores das categorias masculina e
feminina.
Na categoria feminina a dupla campeã foi Jessica e Jenifer de Curitiba,
dupla vice-campeã, Carol e Ingridh de Maringa, terceiro lugar a dupla: Haissa e
Joyce de Maringa e no quarto lugar a dupla: Carolina e Luiza de Chapecó.
No masculino a dupla vencedora foi Felipe e Eduardo de Maringá, vicecampeonato para Thiago e Rafael de Curitiba, em terceiro lugar ficou a
dupla: Rafael e Arthur de Maringá e o quarto lugar para a dupla: Ricardo
e André de Foz do Iguaçu.

Além da premiação em dinheiro os vencedores receberam medalhas de
ouro, prata e bronze. O prefeito Cleber Fontana participou da entrega dos
prêmios e recebeu uma homenagem pela realização da 2ª edição do Beltrão
Open.
Este evento contou pontos para o Circuito Paranaense e todas as
nossas equipes lideram o ranking da temporada.

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 17 - JOÃO PESSOA

A edição 2019 do Circuito Brasileiro Sub-17 de vôlei de praia aconteceu
em João Pessoa (PB), com as duplas buscando o título da categoria na arena
montada na Praia de Cabo Branco. A disputa foi de sexta-feira (05.04) a
domingo (07.04) e foi uma prévia para o Circuito Brasileiro Open (adulto), que

foi realizado na sequencia, a partir de quarta-feira (10.04). Os dois torneios
contaram com entrada franca à população.
O Sub-17 foi disputado por 16 duplas, sendo que 12 delas já estão préclassificadas à fase de grupos pelo ranking de entradas ou convite (wild card).
As últimas quatro vagas à fase de grupos são decididas no classificatório, em
jogos eliminatórios diretos, que ocorrem na sexta. No masculino, 22 duplas
disputaram as quatro vagas, enquanto no feminino, são 16 duplas se
enfrentando para conseguir ingressar ao torneio.
Os times são divididos em quatro grupos de quatro duplas e se enfrentam na
fase de grupos. Os primeiros colocados vão direto às quartas de final,
enquanto segundos e terceiros disputam a repescagem. A disputa seguiu em
formato eliminatório até a disputa de medalhas.
A amvp participou somente com equipe feminina que representadas
pelas atletas Giovana Gomes e Heloisa Fedato que conquistaram o Nono lugar
no evento.
CIRCUITO BANCO DO BRASIL ADULTO – JOÃO PESSOA – PB ( 09 A
14/04)

A cidade que nunca ficou de fora do Circuito Brasileiro Open de vôlei de
praia será a responsável por decidir o título da temporada 2018/2019. João
Pessoa (PB) recebe pela 29ª vez uma parada do tour nacional, com jogos de
quarta-feira (10.04) a domingo (14.04), na Praia de Cabo Branco, altura da Av
Monsenhor Odilon Coutinho. Os duelos terão transmissão ao vivo pela
plataforma voleidepraiatv.cbv.com.br e pelos canais SporTV.
João Pessoa será a sétima e última parada do torneio, que passou por
Palmas (TO), Vila Velha (ES), Campo Grande (MS), São Luís (MA), Fortaleza
(CE) e Natal (RN), entre setembro do ano passado e abril deste ano. Além dos
campeões de cada uma das etapas, existem os campeões gerais, que são

definidos pela soma dos pontos de todos os sete eventos. E a disputa está
ponto a ponto, especialmente no naipe feminino.
A etapa conta com 24 duplas em cada naipe. Os 16 times mais bem
colocados no ranking de entradas já estão garantidos na fase de grupos,
enquanto outras oito vagas permanecem „abertas‟ e serão decididas no torneio
classificatório, inclusive com a presença de duplas estrangeiras. As mulheres
jogam na quarta-feira, e os homens, no dia seguinte.
As

partidas

também

serão

transmitidas

ao

vivo

pelo

site

voleidepraiatv.cbv.com.br e pelo Facebook da Confederação Brasileira de Vôlei
(CBV), a partir de quinta-feira (11.04). Já as disputas de medalha dos dois
naipes, no domingo (14.04), serão exibidas ao vivo exclusivamente pelos
canais SporTV.
O Circuito Brasileiro 18/19 conta com sete etapas, começando em
setembro de 2018 e seguindo até abril deste ano. Na primeira etapa da
temporada, disputada em Palmas (TO), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR) e Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE) ficaram com a medalha de ouro. Já na segunda
parada, disputada no mês de outubro, em Vila Velha (ES), títulos para
Guto/Saymon (RJ/MS) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ).
Em Campo Grande (MS), em novembro do ano passado, ouro de Pedro
Solberg/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Ágatha/Duda (PR/SE). Já em janeiro deste
ano, na retomada do tour em São Luís (MA), títulos para Ricardo/Álvaro Filho
(BA/PB) e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), e em Fortaleza (CE), ouro para
Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Carol Solberg/Maria Elisa (RJ). Na etapa de
Natal (RN), título para Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Ricardo/Álvaro Filho
(BA/PB).
Além das duplas campeãs de cada etapa, também existem os campeões
gerais da temporada, somando a pontuação obtida nos sete eventos. A
competição distribui R$ 45 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os

times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos quase R$
500 mil por etapa.

A Associação Maringaense de Vôlei de Praia em parceria com a Prefeitura
do Município de Maringá, Faculdade Metropolitana de Maringá – Famma,
Colégio Nobel, Sportifisio, O2 Personal, Avaliare – Avaliaçao Nutricional,
colégio Dom Bosco, Uningá, Academia Fisico e Forma, Estética
Academia, Copel energia e Coorpercard e a entidade participou de vários
eventos no decorrer do mês de MAIO E JUNHO DE 2019.


CIRCUITO BRASILEIRO SUB 19 DE VÔLEI DE PRAIA - JABOATÃO PE (04 A 6/6/2019)



CIRCUITO BRASILEIRO CHALLENGER ADULTO - JABOATÃO
GUARARAPES - PE ( 07 A 09/06 DE 2019)



CIRCUITO PARANAENSE DE VOLEI DE PRAIA - LONDRINA - PR (07
A 09/06/2019)



CAMPEONATO

MUNDIAL

SUB

21

DE

VÔLEI

DE

PRAIA

-

UDONTHANI - TAILANDIA ( 18 A 23-06-2019)

PERIODOS DE TREINAMENTO AMVP
EQUIPE ADULTA – TREINAMENTO DIÁRIO MASCULINO 9:00 AS 11:30 E
16:00 AS 19:00
EQUIPE JUVENIL – TREINAMENTO DIÁRIO MASCULINO 14:30 AS 18:30
EQUIPE ADULTA FEMININA E JUVENIL – TREINAMENTO DIÁRIO 9:00 AS
11:00 E DAS 15:30 AS 19:00
INICIAÇAO ESPORTIVA VÔLEI DE PRAIA – 16:00 AS 20:00 – SEGUNDA A
SEXTA FEIRA

CIRCUITO BRASILEIRO SUB 19 DE VOLEI DE PRAIA - JABOATÃO DOS
GUARARAPES - PE
A cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE) recebeu no período (04.06 a
06/06/2019) a segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-19,
torneio de base responsável por revelar diversos atletas da modalidade. A
competição também será um aquecimento para a disputa do Circuito Brasileiro
Challenger, competição adulta que contará com atletas olímpicos, que ocorre
no mesmo local, a partir de sexta-feira (07.06).
A parada em Jaboatão (PE) foi a segunda de três etapas do Circuito
Brasileiro Sub-19. A primeira aconteceu em Fortaleza (CE), no início de
fevereiro, com títulos para Maria Clara/Anna Beatriz, representando o Rio de
Janeiro, e Thiego/Pablo, representando a Paraíba. Eles lideram o ranking geral
com 200 pontos. A terceira e última parada do torneio Sub-19 acontece em
Cabo Frio (RJ), no início de julho.
A competição conta com quatro grupos de quatro times, formados da
seguinte forma: 11 primeiras duplas do ranking de entradas, uma dupla do
estado-sede e quatro duplas que garantiram vaga vencendo o classificatório.
A AMVP, participou com duas duplas uma masculina e outra feminina na
competição e foram comandados na etapa pela Técnica Nayara Malheiros
Caruzzo.
A equipe feminina com Mayara e Giovana conquistaram o decimo
terceiro lugar.
Já a dupla masculina composta por Nicolas e Patrick conquistaram o
segundo lugar na etapa e colocaram a cidade de Maringá e o Estado do
Paraná na liderança do Campeonato Brasileiro Sub 19.
A final do torneio masculino contou com vitória de Gustavo e Gabriel
(RJ) sobre Patrick e Nicolas (PR) por 2 sets a 0 (21/19, 21/15), em 34 minutos.
A medalha de bronze da etapa ficou com Lucas e João Pedro (RJ), que

superaram Pablo/Thiego (PB) por 2 sets a 0 (25/23, 21/13), em 42 minutos,
completando o pódio em Jaboatão (PE).
Assim como ocorre no Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-17 e Sub21, o Sub-19 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas
representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos
dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a
temporada. Se mais de uma dupla do estado disputa a etapa, aquela que fica
mais bem colocada é a que pontua para o ranking geral da competição.

http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/26345/karolagatha-se-egustavogabriel-rj-levam-titulo-da-segunda-etapa

CIRCUITO BRASILEIRO CHALLENGER- JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
A temporada 2019 do Circuito Brasileiro Challenger de vôlei de praia
começou na de sexta-feira (07.06), em Jaboatão dos Guararapes (PE). O

torneio nacional é responsável por manter um calendário competitivo às duplas
que não estão disputando o Circuito Mundial neste ano, e terá presença de
grandes nomes, como os medalhistas olímpicos Márcio Araújo (CE) e Juliana
(CE), e o campeão do Circuito Mundial 2008, Harley Marques (DF).
Outro atrativo para a competição é a presença de jovens promessas da
modalidade e a estreia de novas formações. Uma delas foi a da dupla da
AMVP, Arthur Lanci e Adrielson Silva, que são campeões mundiais sub 21e
grandes destaques da modalidade atualmente.
Como preparação para a importante competição quatro atletas da amvp,
tiveram a oportunidade de treinar no centro de treinamento da seleção
brasileira de voleibol em Saquarema no Rio de janeiro ( Arthur Lanci, Adrielson
Silva, Arthur Mariano e Felipe Cavazin)
A competição conta com 16 duplas na fase de grupos, divididas em
quatro grupos de quatro times. As 12 equipes mais bem colocadas no ranking
de entradas entram direto à fase de grupos, no sábado, enquanto as outras
quatro vagas são decididas no classificatório, que ocorre na sexta-feira. Esta
fase pré-torneio conta com até 24 times se enfrentando em jogos eliminatórios
diretos, com os quatro vencedores finais garantindo a vaga.
Os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as
quartas de final, enquanto segundos e terceiros de cada chave disputam uma
rodada a mais, da repescagem (round 1). Os quartos de cada grupo dão adeus
ao torneio. A partir da repescagem o torneio seguem em formato eliminatório
simples, com disputas de semifinais, terceiro lugar e final.
Participamos da etapa com uma grande quantidade de atletas tais como
Juliana Simões, Haissa Rodrigues, Ana Carolina Mauloni, Rafael Queiroz além
dos citados logo acima.
No feminino Haissa e Carol conquistaram o decimo terceiro lugar e o
destaque vai para Juliana Simões que conquistou o vice campeonato na etapa.

Para alcançarem à decisão, Josi e Juliana superaram Izabel/Neide
(PA/AL), na semifinal, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/11). Já Aline e Juliana Simões
conquistaram a vaga na final ao derrotarem Andressa/Diana (PB/RJ) por 2 sets
a 1 (21/16, 11/21 e 15/10). Na partida pelo bronze Andressa e Diana venceram
Izabel e Neide por 2 sets a 0 (21/17 e 25/23).
No masculino Arthur Lance e Adrielson (PR) fizeram valer a química da
amizade de infância, ambos são de Maringá (PR) e começaram juntos no
voleibol. Apesar da história em comum, o Challenger no litoral pernambucano
foi o primeiro torneio dos dois como dupla na categoria adulta. Eles precisaram
passar pela fase de qualificação até alcançarem o ouro neste domingo, quando
venceram Harley/Luciano (DF/ES) por 2 sets a 0 (21/17 e 21/17).
“É uma felicidade enorme conseguir conquistar um título ao lado do
Adrielson logo em nosso primeiro campeonato juntos. A gente se conhece
desde a infância, temos uma química, e isso nos ajudou em quadra. Passamos
por duplas muito fortes, fomos nos superando a cada jogo. O fato de nós dois
termos características de defensor nos forçou uma rápida adaptação. Depois
conquistarmos este bom resultado a nossa expectativa para os próximos só
aumenta”, comentou Arthur Lanci.
Na semifinal os jovens paranaenses passaram por Marcus/Fernandão
(RJ/ES) por 2 sets a 0 (21/15 e 21/19). Já a outra dupla finalista, Harley e
Lucianos, garantiu a classificação com a vitória sobre Maia/Averaldo (RJ/TO)
por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14). Na partida pelo terceiro lugar Maia e Averaldo
superaram Marcus e Fernandão por 2 sets a 0 (21/15 e 21/18).
Além dos campeões de cada uma das quatro etapas, existe o campeão
geral da temporada, somando os pontos obtidos em cada uma das paradas. As
duplas vencedoras de uma etapa nos dois gêneros somam 400 pontos e
recebem um prêmio de R$ 12 mil. Ao todo, são distribuídos mais de R$ 130 mil
em cada etapa aos times participantes.

http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/26358/duplas-recem-criadas-ficamcom-o-titulo-em-pernambuco

CIRCUITO PARANAENSE DE VOLEI DE PRAIA LONDRINA

Após a retomada do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia em 2017, a
segunda etapa da edição 2019, em Londrina, alcança uma marca histórica com
a confirmação de 83 duplas. A competição começa nesta sexta-feira (07.06) e
encerra no domingo (09.06), no aterro do Lago Igapó e terá a participação
também de duplas paraguaias.
Serão 22 duplas na categoria Adulto, 12 masculinas e 10 femininas. Já
na categoria Sub-19 mais 33 duplas brigarão pelo título, 18 masculinas e 15

femininas. No Sub-17 28 duplas confirmaram presença, 13 no masculino e 15
no

feminino.

A premiação será troféus e dinheiro (R$ 400, R$ 200 e R$ 100) para os
três primeiros colocados do Adulto e medalhas para as categorias Sub-19 e
Sub-17.
Após a primeira etapa as duplas que lideram o ranking são:
Heitor/Abdinéias e Helo/Camilly (Sub-17); Gabriel Zuliani/Patrick Miranda e
Giovana/Mayara

(Sub-19)

e

Eduardo/Gabriel

Zuliani

e

Mayara/Ana

Carolina (Adulto). No Sub-19 e Sub-17 os três primeiro colocados receberão
medalhas.
Este ano a Federação Paranaense de Voleibol (FPV) vai realizar seis
etapas classificatórias ao longo do ano, além da final que será o Superpraia
com as 10 melhores duplas do Circuito. Além de Ubiratã e Londrina, as demais
sedes também já foram definidas: Paranaguá, em agosto; Terra Roxa, em
setembro; Itaipulândia, em outubro; Guaratuba, em outubro; Jacarezinho, em
novembro e Foz do Iguaçu, em dezembro. A etapa que seria realizada em
Chopinzinho foi adiada para o segundo semestre em data ainda definida.
O calendário também prevê a realização de torneios open nas
categorias Sub-15, Sub-21, em julho e Máster, em novembro e dezembro. Os
eventos da base serão realizados em Nova Esperança e, do Máster, a primeira
etapa na região Oeste (São Miguel do Iguaçu ou Cascavel) e a segunda
acontece em Curitiba.
AMVP
Participamos da etapa com aproximadamente 38 membros e
colhemos mais uma vez grande resultado em todas as categorias, além de
oportunizar a várias crianças inclusive dos projeto de iniciação a possibilidade
de competirem e viajarem com segurança e conforto para uma competição em

outra cidade de nosso Estado, assim cumprindo mais um dos objetivos de
nosso projeto.
Adulto masculino
1º Eduardo/Jhonatan - Maringá
2º Gonzalo/George - Paraguai
3º Mumu/Gustavo – Maringá
Adulto feminino
1º Joice/Duda - Maringá
2º Giuli/Laura - Paraguai
3º Laene/Nicolly – Foz do Iguaçu
Sub-19 masculino
1º Gustavo/João - Curitiba
2º Mumuzinho/Patrick - Maringá
3º Matheus/Gustavo – Maringá
Sub-19 feminino
1º Gabriela/Nathalia - Londrina
2º Mel /Julia - Curitiba
3º Bruna/Manu – Curitiba
Sub-17 feminino
1º Julia/Bruna - Curitiba
2º Luana/Giovanna - Paranaguá
3º Lorena/Beatriz – Londrina
Sub-17 masculino
1º Guilherme/Marlon - Paranaguá
2º Colombo/Milsone - Curitiba
3º Heitor/Abdineas - Londrina

O Circuito Paranaense de Vôlei de Praia é uma realização da Federação
Paranaense de Voleibol (FPV), com patrocínio da Penalty e Copel Telecom.
Mais informações desta e de outras competições estão disponíveis no
site www.voleiparana.com.br

CAMPEONATO MUNDIAL SUB 21 - UDONTHANI - TAILANDIA
A delegação brasileira que disputou o Campeonato Mundial Sub-21 de
vôlei de praia 2019 embarcou na noite de quinta-feira (13.06) para a Tailândia,
onde o torneio aconteceu entre os dias 18 e 23/07 d 2019. O grupo contou
com quatro duplas (duas em cada naipe) e foi comandado por Robson Xavier,
técnico das seleções masculinas de base, ( técnico da AMVP) e Marcelo
Carvalhaes, o „Big‟, técnico das seleções femininas. O Brasil é o maior
campeão da história da competição.
Cada país - com exceção da sede, Tailândia - pôde ter até duas duplas
inscritas no torneio, uma já classificada direto na fase de grupos, e outra que
disputará o classificatório, rodada eliminatória anterior que define as últimas
quatro vagas disponíveis. Após o classificatório, os 32 times são divididos em
oito grupos de quatro, jogando entre si. Os três melhores avançam para a fase
de „mata-mata‟.

No naipe feminino, Vitoria e Victoria (RJ/MS) partem direto da fase de
grupos, enquanto Thamela/Ingridh (ES/PR) buscarão a vaga no classificatório.
Victoria é a mais experiente entre as convocadas, tendo disputado etapas do
Circuito Mundial, finais do Circuito Brasileiro Open e conquistado o
Campeonato Mundial Sub-19 em 2016, junto de Duda. A sul-mato-grossense
analisou o desafio e acredita que a experiência pode auxiliar dentro de quadra.
“Acredito que essa rodagem ajuda, por já ter passado por algumas situações, a
ansiedade fica mais controlada. Tento passar um pouco dessa tranquilidade
para as outras meninas, também. Já joguei com a Vitoria em Mundiais,
estamos treinando forte e bem, somos duas defensoras, então, apesar de
termos um pouco menos de bloqueio, temos uma virada de bola forte, uma
defesa forte, muito volume de jogo. Estamos confiantes, acreditando no
trabalho”, disse.
As duplas do torneio masculino serão Rafael/Renato (PB), que parte da
fase de grupos, e Lázaro Lyan/Gabriel Zuliani (GO/PR), que disputa o
classificatório, nos primeiros dias. Renato e Rafael são irmãos gêmeos e
disputarão um mundial de base juntos pela primeira vez. Renato é o mais
experiente e já conquistou o Mundial Sub-19, em 2016, e o Mundial Sub-21,
em 2017. Já Lyan e Rafael são os estreantes no grupo. Lyan analisou a
oportunidade.
“Estamos felizes por poder representar o Brasil, será minha primeira vez
e é uma honra. O trabalho em Saquarema foi muito forte e vamos lá procurar
fazer nosso melhor. Zuliani já atuou no Mundial Sub-19 do ano passado, vai
ajudar com essa experiência. Não jogamos juntos, mas fizemos muitas
atividades no CDV. Temos toda a estrutura à disposição e parceiros de treino
muito fortes que vieram dar esse apoio, Adrielson/Arthur Lanci (PR) e Felipe
Cavazin/Arthur (PR/MS). Nos deram ritmo, um nível alto, vamos buscar passo
a passo superar os desafios lá na Tailândia”, declarou Lyan.

As

duplas

realizaram

períodos

de

treinamento

no

Centro

de

Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). O último começou no dia 3
deste mês, com apoio de profissionais de preparação física, fisioterapia,
nutrição, além do estudo de vídeos. O processo também foi realizado em
parceria com os centros de treinamento de onde os jovens foram convocados,
permitindo trabalhar diversos pontos na preparação.
Na última edição do torneio, em 2017, o Brasil foi campeão nos dois
naipes, com Adrielson/Renato (PR/PB) e Duda/Ana Patrícia (SE/MG). O Brasil
é o país com mais conquistas, tendo vencido 14 títulos, sendo seis no
masculino e oito no feminino (veja todos os campeões abaixo). É também o
único país que conseguiu um bicampeonato nos dois naipes.
AMVP NO MUNDIAL
Da entidade fizeram parte cinco componentes sendo Robson Xavier,
Head Coach, Eduardo Rulling como fisioterapeuta, Ingridh Louise, Gabriel
Zuliani, Lazaro Lyan atletas que representaram o Brasil no mundial da
categoria.
O BRASIL, SAGROU-SE MAIS UMA VEZ CAMPEÃO MUNDIAL SUB 21
TANTO NO MASCULINO COMO NO FEMININO.
O técnico Robson Xavier tornou-se o primeiro técnico a conquistar um tri
campeonato mundial de base de forma consecutiva e o assim estabelecer um
novo recorde para a modalidade a nível mundial.
http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/26368/grupo-brasileiro-com-quatroduplas-embarca-para-o-torneio-na-tailandia
http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/26415/tecnico-destacam-planejamento-eapoio-a-base-para-os-titulos
http://voleidepraia.cbv.com.br/noticia/26410/rafaelrenato-e-vitoriavictoriaconquistam-o-titulo-para-o-brasil-

