
 

 

 
 

COMUNICADO Nº 6 – QUADROS COMPETITIVOS 

25-12-2022 
 
 
Caros Amigos,  

Depois das confirmações necessárias de equipas inscritas, chegou a hora de vos dar a conhecer 

os quadros competitivos do Viana Volley Cup 2022. Poderão aceder aos quadros nos 

documentos em anexo e brevemente estarão também disponíveis em 

(https://www.vcviana.com/vianacup2022/quadroscompetitivos.html) Todos os dias serão 

atualizados os resultados e classificações, até ao final do torneio. 

Na reunião técnica haverá uma explicação mais pormenorizada do funcionamento de cada 

escalão, no que se refere ao modelo competitivo em cada escalão. Agora estamos em contagem 

decrescente para o Início do nosso torneio esperando que o Natal tenha sido excelente. Cá vos 

esperamos para um torneio que será certamente um sucesso.  

 

IMPORTANTE 

 

- Participantes não inscritos na FPV - Será realizado um seguro desportivo para todos os 

participantes não inscritos na FPV, deverão obrigatoriamente enviar um email, que não deverá 

ser em resposta a este email, com o nome completo desses participantes com data de 

nascimento. Será fundamental confirmarem no ato de check-in  essa informação. 

 

- Aproveitamos a oportunidade para informar que será recomendável cada equipa fazer-se 

acompanhar por 1 colchão que poderá fazer a contagem certa para os que já se encontram nas 

vossas salas de aula. 

 

- Solicitamos que as equipas que tenham cuidados especiais na alimentação (vegetarianos, 

celíacos ou outros) que nos avisem por email para conseguirmos responder às solicitações, 

sabendo de antemão que é algo desafiante. Enviar um email que não deverá ser em resposta 

a este email. 

 

 

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


 

 

 

- A cerimónia de abertura será no dia 26 de Dezembro às 22:00 no Centro Cultural de Viana do 

Castelo; 

 

- A cerimónia de entrega de prémios será no dia 29 de Dezembro às 18:30 no Pavilhão 

Municipal de Monserrate; 

 

- A reunião técnica será realizada às 23:30 na Escola Secundária de Monserrate; 

 

 - Horários das refeições (Escola Secundária de Monserrate) 

26/12/2022 - Jantar - 18:30 - 21:30 

27 e 28/12/2019 - Almoço - 12:00 - 15:00 / Jantar 19:00 - 22:00 

29/12/2019 - Almoço - 12:00 - 15:00 

 

- Horários dos transportes - (30 em 30 minutos):  

Paragem do Pavilhão de Santa Maria Maior 1º Autocarro - 8:45 - Último Autocarro - 22:00  

Paragem da Escola Secundária de Monserrate 1º Autocarro - 8:30 - Último Autocarro - 22:15 

 

No dia 26/12/2019 não haverá serviço de transportes. 

 

Saudações Desportivas,  

Viana Volley Cup    


