BEM-VINDOS

Bem-vindos ao Reyno de Navarra
Cup. um torneio internacional de
andebol que organiza o Clube
Portland San Antonio e Progesport.
No 2008 celebraremos a terceira
edição de um torneio que foi
crescendo ano a ano. Na edição
do 2007 42 equipes e mais de 700
jogadores e técnicos desfrutaram
de uma semana intensa de andebol. Jogadores que chegaram a Pamplona
para participar num torneio bem organizado, para desfrutar em equipe de
experiências inesquecíveis e para compartilhar com o resto de participantes
momentos de lazer e diversão.
No II RNCup nos visitaram equipes de França e Portugal bem como de outras
comunidades espanholas: Ilhas Canárias, Madrid, País Vasco. Uma boa parte
dos clubes navarros também apoiaram com sua presença o torneio. Desde a
organização seguimos trabalhando para oferecer-vos uma competição de
bom nível que vos deixe plenamente satisfeitos e na que possais jogar a andebol
com equipes chegadas de diferentes partes do mundo.
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PAMPLONA

Reyno de Navarra Cup se disputa
em Pamplona, uma cidade
conhecida internacionalmente por
suas festas de San Fermín que
começam o 6 de julho, poucos dias
depois de finalizar o torneio.
Esta cercania permitirá aos
participantes conhecer uma
Pamplona pletórica, uma cidade
engalanada e cheia de atividades
prévias às festas que são um motivo
mais para vir jogar o RNCup.

Pamplona

España

CARACTERÍSTICAS
RNCUP 2008

Todos os partidos se disputam em pavilhões fechados.
Todos os partidos duram 40 minutos (2x20)
As finais são de 50 minutos (2x25)
Se formarão grupos de 5 ou 6 equipes.
Todas as equipes jogarão os partidos preliminares o sábado, domingo e
segunda-feira.
Os 2 primeiros classificados de cada grupo passam à final A, o resto de
equipes jogarão a final B.
Todas as equipes jogarão ao menos 6 partidos e é objetivo da organização
que todos joguem o mesmo número de minutos.
TROFÉUS
Copas para os 3 primeiros
classificados de cada categoria.
Medalhas comemorativas para
todos os jogadores das categorias
U-10, U-12 e U-14, tanto de garotos
como de garotas.
Prêmio MVP (ao melhor jogador de
cada final).
Prêmio "Tranqui, Vive desportivamente" em cada categoria.
DE INTERESSE
Reyno de Navarra Cup oferece
diferentes atividades aos
participantes para aproveitar os
dias de estadia em Navarra.
VISITA www.rncup.com
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ESCOLA
Jogadores e treinadores são alojados em salas de aula de escola.
Opção 1.
Os participantes têm de trazer isolante e saco de dormir para o solo.
167  por pessoa.
Opção 2.
Sala de aula de escola com colchão, lençóis e travesseiro.
218  por pessoa.
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Habitação individual com chuveiro, no mesmo recinto que
as salas de aula. 366  por pessoa.
CAMPING nas cercanias de Pamplona. Há que ter transporte próprio.
Diferentes opções de albergue, bungalow ou habitações.
Conferir disponibilidade e preços.
HOTEL 3*, 4*, 5* em Pamplona. Conferir disponibilidade e preços.
Todos os preços indicados contemplam PENSÃO COMPLETA:
desde o jantar do 27 de junho até o café da manhã do 3 de julho.
Ao todo 17 serviços de café da manhã, comida e jantar oferecidos pela
organização.

CATEGORÍAS
GAROTOS

ANO DE NASCIMENTO

UM10
UM12
UM14
UM16
UM18
UM25

1998,99,2000
1996,97
1994,95
1992,93
1990-91
1989 e anteriores.

GAROTAS

UF10
UF12
UF14
UF16
UF18
UF25

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO

Preços de inscrição:

 1 equipe 250 euros
 2 equipes 350 euros
 3 equipes 450 euros
 4 equipes 550 euros
 5 ou mais equipes 650 euros
* 15% de desconto em inscrições anteriores ao 31/12/2007
* 7% de desconto em inscrições anteriores ao 31/01/2008.
NOTA. Os jogadores das equipes que não se acolham a nenhuma
modalidade de alojamento terão uma quota de 15 euros em conceito
de gastos de organização.

REGISTRO E DADOS BANCÁRIOSO
Prazo de inscrição conclui o 11 de maio de 2008
Enviar por e-mail ou fax a folha de inscrição a:
REYNO DE NAVARRA CUP
P.E. Estrella C/Berroa, nº4, Of.314
31192 Tajonar (Navarra)
Fax +0034 948 85 22 32
E-mail: info@rncup.com
Para completar o registo é necessário enviar, junto com a folha de inscrição
o justificante da transferência na conta:
LA CAIXA
BIC/SWIFT CAIXESBBXXX
CCC IBAN ES59 2100 4062 67 22000 53444
Att: "Reyno de Navarra Cup"

FOLHA INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO online
www.rncup.com

CLUBE
GRUPO

ANO NASC.

U25

1989 e anteriores

U18

1990-1991

U16

1992-1993

U14

1994-1995

U12

1996-1997

U10

1998-1999-2000

FEMININO

MASCULINO

Nome do Clube
Pais
Cor camiseta
Responsábel do clube:
(Nome e direção):
Telefone contato:
E-mail:.

ALOJAMENTO
NUMERO
PARTICIPANTES

Escola Opção
1

Escola Opção
2

Residencia

Camping

Hotel

