COMUNICADO AOS ATLETAS
SELEÇÃO MINEIRA 2021 - TEMPORADA 2020
A Federação Mineira de Voleibol no uso de suas atribuições apresenta as informações relacionadas
a SELEÇÃO MINEIRA DE VOLEI DE PRAIA para temporada 2020.

1.1) CATEGORIA SUB 21
•
•
•
•
•

3ª Etapa: 19 a 21 de julho
4ª Etapa: 22 a 24 de julho
Data Pré Inscrição Etapa: 18/06
Data Seletiva FMV: 25/06
Data Limite Inscrição Sistema CBV: 30/06

A FMV será responsável no apoio a 02 duplas e o treinador indicado como responsável da Seleção
Mineira nas etapas 3ª e 4ª que serão realizadas no Rio de Janeiro. Os contemplados terão direito a
teste Covid e passagens rodoviárias para participação na etapa.
A Pré inscrição para a 3ª e 4ª etapa do Campeonato Brasileiro junto a FMV será até o dia 18/06.
Caso seja necessário, a seletiva será realizada no dia 25/06.
As demais duplas, poderão ser inscritas no Campeonato, sendo todos os custos de responsabilidade
da dupla, além da possibilidade do não ranqueamento para a disputa da etapa, devido às limitações
regulamentares do número de participantes nas etapas do Brasileiro por conta da pandemia.
Para a 4ª etapa CBS Sub 21 será contabilizada a pontuação das etapas do Brasileiro já realizadas,
atualizando o ranking e podendo definir novas indicações.
Caso uma dupla ultrapasse a 1ª dupla no somatório do Ranking após a 3ª Etapa com os resultados
obtidos, passará a ser a 1ª dupla (indicada para a 4ª Etapa).
Caso uma dupla ultrapasse a 2ª dupla no somatório do Ranking após a 3ª Etapa com os resultados
obtidos, passará a ser a 2ª dupla (indicada para a 4ª Etapa).

1.2) CATEGORIA SUB 19
•
•
•
•
•

2ª Etapa: 08 a 10 de julho
3ª Etapa: 11 a 13 de julho
Data Pré Inscrição Etapa: 11/06
Data Seletiva FMV: 15/06
Data Limite Inscrição Sistema CBV: 18/06

A FMV será responsável no apoio a 02 duplas e o treinador indicado como responsável da Seleção
Mineira nas etapas 2ª e 3ª que serão realizadas no Rio de Janeiro. Os contemplados terão direito a
teste Covid e passagens rodoviárias para participação na etapa.
A Pré inscrição para a 2ª e 3ª etapa do Campeonato Brasileiro junto a FMV será até o dia 11/06.
Caso seja necessário, a seletiva será realizada no dia 15/06.
As demais duplas, poderão ser inscritas no Campeonato, sendo todos os custos de responsabilidade
da dupla, além da possibilidade do não ranqueamento para a disputa da etapa, devido às limitações
regulamentares do número de participantes nas etapas do Brasileiro por conta da pandemia.
Para a 3ª etapa CBS Sub 19 será contabilizada a pontuação das etapas do Brasileiro já realizadas,
atualizando o ranking e podendo definir novas indicações.
Caso uma dupla ultrapasse a 1ª dupla no somatório do Ranking após a 2ª Etapa com os resultados
obtidos, passará a ser a 1ª dupla (indicada para a 3ª Etapa).
Caso uma dupla ultrapasse a 2ª dupla no somatório do Ranking após a 2ª Etapa com os resultados
obtidos, passará a ser a 2ª dupla (indicada para a 3ª Etapa).

1.3) CATEGORIA SUB 17
•
•
•
•

1ª Etapa: 16 a 18 de julho
Data Pré Inscrição Etapa: 15/06
Data Seletiva FMV: 21/06
Data Limite Inscrição Sistema CBV: 26/06

A FMV será responsável no apoio a 02 duplas e o treinador indicado como responsável da Seleção
Mineira na 1ª etapa que será realizada no Rio de Janeiro. Os contemplados terão direito a teste
Covid e passagens rodoviárias para participação na etapa.
A Pré inscrição para a etapa do Campeonato Brasileiro junto a FMV será até o dia 15/06. Caso seja
necessário, a seletiva será realizada no dia 21/06.
As demais duplas, poderão ser inscritas no Campeonato, sendo todos os custos de responsabilidade
da dupla, além da possibilidade do não ranqueamento para a disputa da etapa, devido às limitações
regulamentares do número de participantes nas etapas do Brasileiro por conta da pandemia.
Para a indicação 1ª etapa CBS Sub 17 será contabilizada a pontuação das etapas do Brasileiro
realizadas anteriormente.

2) PRÉ INSCRIÇÕES
As pré-inscrições para as etapas deverão ser realizadas pelo treinador responsável da dupla através
do e-mail daniel@fmvolei.org.br.
Informar o nome da dupla com o número de registro CBV e categoria/naipe.

3) CONVOCAÇÃO SELEÇÃO MINEIRA VOLEI DE PRAIA
Conforme os resultados obtidos nas etapas anteriores do Circuito Nacional das categorias Sub 17,
Sub 19 e Sub 21, convocamos os seguintes atletas para a Seleção Mineira;
Sub 21 Feminino
•
•

Emanuely Cardoso (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)
Maria Luiza Sena (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)

Sub 21 Masculino
•
•

Juan Peterson Oliveira (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)
Alex Silveira (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)

Sub 19 Feminino
•
•

Emanuely Cardoso (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)
Lara Stefanie Oliveira (PVE/Prefeitura de Betim)

Sub 19 Masculino
•
•

Gabriel Borges (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)
Luis Felipe Guimarães (PVE/Prefeitura de Betim-Ramacrisna)

Sub 17 Feminino
•
•

Julia Reis Pereira (Mackenzie E.C. / Pref. Vespasiano)
Cleo Lorenzo (MG)

Sub 17 Masculino
•

Os atletas serão selecionados mediante a disputa da Seletiva, conforme informações acima.

4) OUTRAS INFORMAÇÕES:
Os atletas listados acima têm até a data da pré-inscrição da categoria para confirmar a participação
na etapa no e-mail daniel@fmvolei.org.br.
Após a definição da 1ª dupla, as demais deverão participar de seletiva para definição da 2ª dupla
em diante.
Para demais esclarecimentos a FMV realizará reunião técnica com os treinadores e atletas
convocados acima.
Quinta Feira, 10 de Junho – 19h00min
Plataforma Zoom

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021.

