COMUNICADO Nº 6 - PAGAMENTOS
10-12-2019
Caros amigos,
Está tudo a ficar pronto para receber todas as equipas inscritas. Em breve iremos informar-vos
sobre os grupos em cada escalão. Como devem compreender, pelo que já devem ter verificado
em relação ao número de clubes participantes, a dimensão do torneio é muito grande, pelo
que é importante contar com a colaboração de todos na organização.
Para que tudo corra bem, teremos a partir de agora de cumprir com o maior rigor as seguintes
formalidades: Até 18 de Dezembro - Pagamento de pelo menos 50% do valor devido para
cada equipa, através de transferência bancária para a conta do VC Viana indicada abaixo:
(Caixa de Crédito Agrícola) IBAN:
PT50 0045 14364 0247437993 80
BIC SWIFT: CCCMPTPL
Enviar comprovativo da transferência indicando clube/equipa (por email para
marketing.vcviana@gmail.com). O restante pagamento deverá ser realizado até dia 22 de
Dezembro.
Queremos evitar pagamentos no secretariado fazendo-se apenas alguns acertos no momento
da chegada.
No dia 26 de Dezembro - Acertos de montante em dívida, junto do secretariado do torneio, no
check-in e antes do alojamento da equipa.
Relembramos que os treinadores (máximo de 2 por equipa) não pagam qualquer taxa de
inscrição.

Envio de constituição de comitivas
Agradecemos o envio, já realizado por todos, da lista nominal de participantes. Todos os
participantes terão de ter nº de licença emitido pela FPVoleibol (no caso de equipas
estrangeiras, será efectuado um seguro desportivo para o nosso torneio).
Para qualquer alteração (acrescento de atleta ou outros dados) poderão fazê-lo aqui
(http://www.vcviana.com/vianacup2019/inscricoes.html ).

Quadros Competitivos e Calendário de Jogos
Em breve será disponibilizada a organização das equipas por grupos em competição. Cada
equipa terá garantida a realização de um mínimo de cinco jogos no nosso torneio, e
provavelmente a grande maioria fará seis.
Dentro do possível, iremos privilegiar um sistema misto: competição por grupos numa
primeira fase, após a qual haverá a fase das finais.

Dormidas
Como já se devem ter apercebido, e devido à grande procura do torneio, aumentamos a
capacidade. Assim estamos com um défice de colchões que ficará resolvido se cada equipa
trouxer 3 colchões para três atletas. Neste sentido solicitamos que cada equipa possa trazer 3
colchões o que resolverá o problema.
Saudações Desportivas,
Leonel Salgueiro
Viana Volley Cup
Tlm: 966411677

