
 

 

 
 

COMUNICADO Nº 2 - INFORMAÇÕES 

28-11-2022 
 
 
Caros Amigos, 

Continuamos a trabalhar diariamente para que o nosso Viana Volley Cup seja um sucesso. 

Temos algumas informações importantes: - Como habitualmente, os treinadores não pagam 

taxa de inscrição (máximo de 2 por equipa). A taxa de 55 euros aplica-se por jogador, sendo 

que cada equipa deverá ter entre 10 e 16 atletas. Cada Comitiva terá direito a uma sala de 

aula, sendo que haverá salas destinadas a treinadores que não pretendam ficar com a equipa. 

Terão como habitualmente direito a refeições, estadia com colchão (10 por sala) e uma t-shirt 

do torneio. A cerimónia de abertura é no dia 26 ao final do dia. Os jogos só se realizam a partir 

do dia 27 de manhã. Os jogos finais serão no dia 29. Os escalões em prova são os de Infantis, 

Iniciados, Cadetes, Juvenis e Juniores A em ambos os sexos. No escalão de Juniores A, está em 

estudo a possibilidade de cada equipa poder ter na sua constituição 3 Juniores B, esta 

possibilidade será confirmada no próximo comunicado. 

O processo de registo de equipas já começou. Por favor utilizem o formulário existente na 

página do torneio (https://www.vcviana.com/vianacup2022/inscricoes.html) com os dados da 

equipa. Por favor não deixem para muito tarde o vosso registo, para que a logística do torneio 

seja a melhor possível. O torneio está com uma ocupação já de 70%, havendo ainda algumas 

vagas, essencialmente para equipas masculinas. Dada a grande procura do torneio estamos a 

equacionar a abertura de um registo especial, sem alojamento e com a inclusão apenas do 

almoço para as equipas que quiserem participar e ficarem a dormir em casa. Caso estejas 

interessado nesse formato não hesites em contactar-nos e solicitar informação mais 

pormenorizada. A circular nº 1 (convite de participação) está disponível no nosso site. A partir 

de agora, os treinadores e dirigentes registados irão receber a circulares em primeira mão (só 

será disponibilizada online mais tarde).  

Uma vez mais obrigado por tornarem a nossa festa de Natal num grande momento de convívio 

no Voleibol. 

 Estamos sempre à vossa disposição para mais informações. 

Saudações Desportivas,  

Viana Volley Cup    

https://www.vcviana.com/vianacup2022/inscricoes.html

