
ANEXO V

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano:   
“1º CIRCUITO DE VOLEI DE PRAIA MÁSTER 2022”

Termo de Fomento nº 74/2022

 
Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública:

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB

Nome da OSC celebrante: 

Federação Baiana de Vôlei Máster-FBV MÁSTER 

Objeto da Parceria: 

1º CIRCUITO DE VOLEI DE PRAIA MÁSTER 2022

Período da visita técnica: 

08 e 09/10/2022

Responsável pela visita técnica: 

Gerson Figueredo de Oliveira 

Local visitado: 

Praia da Ribeira- Salvador/BA.

 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 74/2022, formalizado

entre a Sudesb e a Federação Baiana  de Vôlei Máster- FBV MÁSTER, para a

promoção do 1º CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA MÁSTER 2022, nos dias 08 e

09/10/2022 na Praia da Ribeira- Salvador/BA. 

 



 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

No dia 07/10/2022 a partir das 10h, foi montada a estrutura do campeonato  e

em seguida ocorreu o congresso técnico com os participantes e a comissão

técnica, com a finalidade de passar as informações a cerca do regulamento da

modalidade de vôlei. 

 

 

A competição foi realizada pela Federação Baiana de Vôlei Máster- FBV

MÁSTER, nos dias 08 e 09/10/2022 na Praia da Ribeira, no município de

Salvador/BA, das 8h até 15h e foi avaliado pelo servidor Gerson Figueredo de

Oliveira, através de visita in loco, contando com a participação de 293  (duzentos

e noventa e três) atletas , dividido em  38 ( trinta e oito) duplas e 09 (nove)

quartetos em ambos gêneros e um público estimado de 400                   

( quatrocentos) pessoas durante todo o evento. A primeira etapa do circuito  

foi direcionada ao público de mais de 40 anos visando desenvolver a

modalidade para os praticantes que não competem mais no nível

profissional, dentro das categorias femininas e masculinas, os grupos de

disputa variam entre 40+, 50+ e 55+ nas duplas masculinas e nas 45+ em

ambos os gêneros. Os quartetos disputam nos 40+, para os dois, e nos

50+, para os homens.

 

 



Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias

sociais, backdrop, programas esportivos local de TV e rádio, além do material

promocional como camisa, troféus e medalhas, todos com a impressão da

logomarca do Governo do Estado/ Sudesb, e FBV, conforme foto em anexo.  

 

A premiação foi realizada no final do dia, da seguinte forma:  8 (oito) troféus de

1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º colocado (4 categorias), 8 (oito)

troféus de 3º colocado (4 categorias). 

Vale salientar a importância do campeonato, ao comentar que a competição é

de extrema importância na retomada do voleibol baiano, dois anos após a

pandemia do covid-19, lembrando que os jogos são disputados em diversos

municípios do interior, nas fases iniciais, e que movimentaram não apenas o

setor esportivo na Bahia, mas também a economia da capital baiana. 

 

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a

modalidade vôlei é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras

bastante claras. 

 

4. ANEXOS 

 



                          BOLAS E CARD 

 

                    LOCAL DA COMPETIÇÃO- PRAIA DA RIBEIRA  

 

                                          UNIFORME 

 



PREMIAÇÃO

 

 

Salvador-BA, 13 de outubro de 2022.

Gerson Figueredo de Oliveira

Responsável pela Visita Técnica  

 


