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29 de Julho - 2 de Agosto 2014

Sobre Generation Handball
Generation Handball é um festival de andebol para jovens dos 10 aos 18 anos de idade. Faça parte
também, traga a sua família e encontre as maiores estrelas do andebol mundial.
Generation Handball realizer-se-á pela primera vez do dia 29 de Julho a 2 de Agosto. ”Generation
Handball” é um torneio internacional de andebol para jogadores(as) de andebol entre os 10 e os 18
anos de todo o mundo. Criancas e jovens (e as suas famílias) vao ter a oportunidade de fazer parte
do festival internacional de andebol em Viborg - uma das cidades mais bonitas da Dinamarca.
Torneio e Local do Evento
Generation handball é um torneio de andebol de indoor e outdoor realizado num unico complex desportivo. Neste torneio e festival encontrará 15 campos exteriores, 4 campos de andebol de praia , 6
campos indoor, restaurantes, diversao, lojas, e eventos com varias atividades, uma discoteca, VIP area
para os tecnicos, cafeteria desportiva , loja da cidade, acomodacoes internas, e muito mais. O toneio
e festival está localizado proximo do centro comercial da cidade.
Resumindo: Generation handball é uma cidade do andebol no meio de Viborg com tudo ao seu
alcance.
Encontre as estrelas
Generation Handball é mais que um torneio. Generation Handball 2014 será um torneio inter- nacional com selecoes e equipas da liga. Você terá a oportunidade de encontrar grandes estrelas do
andebol.
Para toda família
Com a variedade de acomodacoes, também é possível trazer sua família para Viborg e compar- tilhar
essa fantástica experiência.
Mesmo antes de iniciar o registo de inscricoes 50 equipas já confirmaram a sua participacao no
Generation Handball 2014. Nós estamos muito felizes com isso e Generation Handball espera ver
muitos jogadores(as) do mundo inteiro fazendo parte deste gigante festival de Andebol. Faca a sua
inscricao no Generation Handball hoje - nos estamos anciosos para desejar as boas vindas a todos,
com diversao e desporto nos dias do festival de andebol.

Vemos-nos em Viborg de 29 de Julho a 2 de Agosto

Fatos sobre Generation Handball
Generation Handball é um evento internacional com andebol indoor e outdoor para jovens
en- tre os 10 e os 18 anos. Generation Handball
é um festival que inclui torneio de andebol, encontros sociais e com novas culturas.
Generation Handball é uma colaboracao entre a
Camara de Viborg, seccçao de desporto e clubes
de andebol locais.

Como parte dos planos da Camara de Viborg,
Generation Handball será financiado pelo município pelos proximos 4 anos.
Generation Handball está organizado para crescer de 3000 participantes em 2014 para 20.000
participantes até 2020.
www.generationhandball.com

Programação
Segunda-feira, 28 de Julho
O local do festival e evento será aberto. As equipas do mundo inteiro chegam a Viborg para ficar nos locais do evento, escolas e ginásios. Nesse dia será ampla a oportunidade de explorar
o torneio e festival assim como o resto de Viborg.

Terca-feira, 29 de Julho
O torneio comeca na terça-feira de manhã. Todas as equipas jogaram os seus jogos em um
único complexo. ”Generation Handball”, entao todos os jogos serao jogados proximos uns dos
outros. Na terca-feira ànoite reunir-nos-emos para a cerimonia de abertura. Será uma grande
festa quando a Generation Handball será iniciada pela primeira vez com música e diversao.

Quarta-feira, 30 de Julho
O torneio continua dia e noite, tendo a oportunidade de encontrar uma discoteca sem álcool.
Terá 2 discotecas, distribuidas pela idade dos grupos. Essa é também a noite que a sala VIP para
os líderes abrirá as suas portas. Será uma sala para técnicos e dirigentes.

Quinta-feira, 31 de Julho
Durante o dia, haverá jogos no complexo e á noite será outra oportunidade para visitar as
discotecas do ”Generation Handball” e encontrar outros atletas. A sala VIP estará aberta para os
tecnicos e dirigentes.

Sexta-feira, 1 de Agosto
Esse é o dia que algumas equipas jogaram o seu último jogo. Na sexta-feira à noite
encontrar-nos-emos para uma festa e fogo de artifício.

Sábado, 2 de Agosto
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Sábado será o dia da grande final, quando as equipas lutaram por
medalhas antes da cerimônia de premios e do enceramento oficial
da ”Generation Handball 2014”. Depois, todos as equipes partiram
e esperamos encontrar-nos novamente em 2015!

do!!
Eu recomen
Eu sempre ouvi falar do time de handebol da cidade de Viborg,
agora tenho a oportunidade de jogar e morar nesta cidade maravilhosa, que vive e respira handebol. Generation Handball, promete
ser um evento a altura de tudo o que a cidade proporciona, venha
visite e participe deste espetáculo. Eu recomendo!!
Chana Masson

Precos
CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

CATEGORIA D

Escola/Ginasio*

Cidade Tenda
(incluindo
tenda)

Cidade Tenda
(própria tenda)

Sem acomodacao

Taxa por equipe**

€ 127

€ 127

€ 127

€ 127

Taxa para ser paga

No momento
da inscrição

No momento
da inscrição

No momento
da inscrição

No momento
da inscrição

Taxa de participacao por
pessoa

€ 167 ***

€ 167 ***

€ 167 ***

-

Para ser pago até

1 de Maio

1 de Maio

1 de Maio

1 de Maio

* Por favor traga seu próprio colchao e saco de dormir
** Cada equipe trás seu tecnico gratis
*** A taxa para cada participante inclui 15 refeicoes (café da manha, almoco e janta). A primeira refeicao será um jantar na segunda-feira a noite e a última um almoco no sábado.
Para aqueles que usam a categoria D, voces poderam comprar alimento nas barracas no local
do evento.

Contato
Mais informacoes no site:
www.generationhandball.com.
Ou entre em contato:
Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, Denmark
info@generation-handball.com
Tlf. +45 26 75 14 75
www.generationhandball.com

