A sua equipa está pronta para este
grande desafio?
O AVC Famalicão é um clube de
Voleibol Feminino que promove este
grande torneio, destinado a equipas
SUB 20, SUB 18 e SUB17 (apenas
feminino).
Durante os dias 15 a 18 de abril de
2019, Famalicão vai ser, mais uma
vez, um grande centro do Voleibol.
Estarão por cá algumas das melhores

PROGRAMA

equipas da atualidade, vindas de
várias regiões.
Entre grandes jogos e muitas
emoções, haverá tempo para

FEMININO SUB17 - SUB18 - SUB20

conhecer melhor a nossa região e

15 a 18 Abril 2019, Pavilhão das Lameiras, V.N. Famalicão

fazer novas amizades.

Percursos na Cidade
No nosso torneio também tempo para conhecer a
cidade.
Haverá tempo de conhecer os pontos mais pitorescos
da nossa bela cidade. Com um mapa na mão e em
conjunto, ou até em pequenos grupos, proporcionamos
a todos os nossos convidados alguns roteiros urbanos
com especial destaque para algumas atividades mais
radicais que preparámos para todos.

14 ABR - Welcome Lounge

Cerimónia de Entrega de Prémios

As primeiras emoções chegam antes dos jogos.

Há prémios para todos, há sorrisos e há saudade.

Na edição de 2019 a receção das comitivas é feita em

O momento da entrega de prémios é rápido e

festa. Com algumas surpresas pelo meio, pretende-se

muito intenso. Marcado sempre pelo reconhe-

que seja um grande momento de convívio entre todos os

cimento do valor de todas as equipas, pelo

participantes. Neste dia não há competição, pelo que

furor do primeiro classificado, pelos prémios

contamos com alguma descontração e troca animada

surpresa. No fim, o convívio tem sempre muito

das primeiras impressões do nosso evento.

mais calor!

Neste dia teremos também a reunião técnica do torneio.

Coach Lounge
15 a 18 ABR - Torneios

Os

É para isso que estamos em Famalicão: jogar!

acontecem aqui.

grandes

momentos

para

os

treinadores

De uma forma geral, os torneios dos vários escalões

Receção das comitivas - 14/4 a
partir das 15h

No dia 15 a partir das 9h os jogos sucedem-se em todos

decorrem durante o dia. A partir da hora de jantar

Jogos nos dias 15, 16, 17 e 18/4

os campos do nosso evento. Um dia de jogos muito

teremos os encontros de treinadores, que são

competitivos, até à noite. A dose repete-se nos dias 16

verdadeiros momentos de troca de ideias, de forma

e 17. No dia 18 realizam-se as finais e o Volley

descontraída. Todos os treinadores (até 2 por equipa)

Challenge chega ao fim, com a entrega de troféus e

são nossos convidados, queremos que se sintam bem

lembranças.

por cá.

Cerimónia de prémios após o
almoço do dia 18/4
Fim do torneio: 18/4 às 17:00h
(hora prevista)

