
AGENDA SEMANAL
0 9  a  1 5  D E  M A R Ç O  D E  2 0 2 0

Começam no dia 20 e 21 de março os jogos do Festival
Esportivo 40 anos. As primeiras modalidades serão o
Vôlei Feminino e o Beach Tennis. A proposta é que o
torneio dure apenas um final de semana. Assim, quem
gosta do esporte pode se programar para participar de
uma maratona de bons jogos. Em abril, será a vez do
Voleibol Masculino.  
 
Para participar, é preciso ir ao site da AV e fazer a
inscrição do seu time. Mas atenção para os prazos!
Vôlei feminino: inscrições até 15/03 e Beach Tennis
até 16/03. O voleibol masculino tem um tempinho a
mais: inscrições até 25/03. Reúna o seu time e venha
participar! Vai ser muito bom!

DESTAQUES

13 de março – Ranking de Truco – 1º turno, 18h, Soccer Bar
14 de março – Truco da Madrugada – 2º turno, 2h00, Soccer Bar
14 de março –Treinão Viking Runners – 8h, Parque Barigui
18 de março – Ranking de Poker – 18h15, Soccer Bar

FESTIVAIS ESPORTIVOS:
VÔLEI E BEACH TENNIS

TREINÃO DO VIKING
RUNNERS

Participe no sábado, 14/03, de um treino livre do
Viking Runners. É de graça para associados e seus
convidados. Início às 8h, no Parque Barigui,
próximo ao Pavilhão de Exposições, entrada pela
BR 277. Teremos percurso de 5 e 10km. Leve
sua hidratação e o filtro solar!

VAMOS PARA A SERRA
GAÚCHA?

A Associação Viking está acertando os últimos
detalhes para uma excursão para lá de especial.
No feriadão de Corpus Christi, que tal ir para
Gramado e Canela? A viagem será de 10 a 14 de
junho. Fique atento no site da AV para a abertura
das inscrições. Vagas limitadas!

É  TRUCO, GALERA!

Nesta sexta, dia 13, o Ranking de Truco, do 1º
turno, chega à sua 2ª etapa. As inscrições podem
ser feitas minutos antes do início das partidas, que
acontecem no Soccer Bar, às 17h30. Na
madrugada de sexta para sábado (dia 14/03), tem
também nova rodada do Truco da Madrugada. Os
jogos iniciam às 2h00 da manhã. Vale a pena
conferir!


