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Olá a todos!
A Academia Maia/Brenha vem por este meio convidá-lo a participar no Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 2012.
A competição irá realizar-se entre os dias 2 e 8 de Julho de 2012 na cidade de Espinho. O torneio irá abranger os diversos escalões 
existentes e as várias vertentes da modalidade. A vertente de pavilhão terá como participantes os seguintes escalões: Minis A 
(Masculino / Feminino), Minis B (M/F), Infantis (M/F), Iniciados (M/F), Cadetes (M/F), Juvenis (M/F) e Juniores (M/F).  A vertente de 
praia decorrerá nas mesmas datas mas será apenas para o escalão Sénior (M/F) nas variantes 4x4 e 6x6.

O AMB Volleyball Cup 2012 pretende não só marcar de�nitivamente as memórias dos participantes como preencher a cidade do 
voleibol com praticantes da modalidade. A ambição dos organizadores da competição não se cinge aos clubes nacionais, mas 
também deseja tornar-se num torneio de reconhecida qualidade no âmbito internacional. 

Paralelamente teremos um Clinic, onde serão debatidos vários temas de interessa para a modalidade e desporto em geral. Para isso 
contamos com a presença de um técnico internacional Italiano, e de alguns dos melhores técnicos nacionais bem como outras 
�guras ligadas de renome ligadas a outras modalidade,
Para abrilhantar ainda mais o nosso evento reservamos o ultimo dia para fazer o primeiro ALLSTAR GAME da modalidade em 
Portugal, com muitos dos melhores jogadores e técnicos nacionais.

Durante o evento, teremos ainda muita animação com um conjunto de atividades e e festas na cidade de Espinho.
Esta festa do voleibol permitirá aos seus intervenientes um enorme enriquecimento cultural, desportivo e social. 
A partilha de experiências não só entre atletas mas também entre treinadores será certamente uma mais valia para todos.
De norte a sul, do estrangeiro, da praia ao indoor, dos seis aos cinquenta, estaremos todos na grande festa do voleibol português.

AMB, quem não vem, não vê!
Sejam bem vindos ao AMB Volleyball Cup 2012.



A CIDADE



Espinho é uma cidade moderna e acolhe milhares de visitantes nacionais e estrangeiros todos os anos. 
Possui um dos melhores climas da Europa (baixa amplitude térmica: médias de 23º C 
no verão e 12º C no inverno) e é uma concorrida zona de jogo. 
É também conhecida pela capital do voleibol em Portugal. 

A quem a visita, a cidade de Espinho tem para oferecer, além das suas formosas praias cheias de luz e cor, 
muitos outros atrativos: possui o mais antigo Campo de Golfe da Península Ibérica, um aeródromo, Casino, 
Nave Desportiva Polivalente, Complexo de Ténis, Centro Hípico, Piscinas, Centro Multimeios, Fórum de Arte 
e Cultura integrando o Museu Municipal, hotéis de alta qualidade, Pousada da Juventude, Campismo, a maior Feira Semanal 
do País e um Balneário Marinho de Talassoterapia, único em Portugal.

No âmbito cultural, várias atividades realizadas ao longo do ano, são motivo de atração de nacionais e estrangeiros: 
o Festival de Cinema de Animação, o Festival Internacional de Música, os Des�les Etnográ�cos, o Festival de Folclore, 
vários eventos culturais e desportivos, entre inúmeros outros.

A cidade é também famosa pelas largas ruas em quadrados simétricos. 
A pouco mais de vinte quilómetros do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, a cidade de Espinho 
possui fáceis e rápidas vias de comunicação com o país e o estrangeiro.
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MIGUEL MAIA
JOÃO BRENHA



Nascidos e criados na cidade de Espinho, Miguel Maia e João Brenha criaram recentemente uma academia de voleibol para jovens. 
Ambos foram atletas dos clubes mais representativos da cidade (Associação Académica de Espinho e Sporting Clube de Espinho), 
onde ganharam muitos títulos regionais, nacionais e internacionais. Referências da modalidade e da sua terra natal, representaram 
também as seleções nacionais de voleibol de pavilhão e de voleibol de praia, elevando bem alto o nome da modalidade, da cidade 
e do pais. 

O ponto mais alto da carreira destes ilustres espinhenses aconteceu com a presença na prova desportiva mais mediática do 
mundo, os Jogos Olímpicos. Percorreram o mundo de lés-a-lés nas mais variadas competições Mundiais, tais como: jogos Mundiais, 
jogos da lusofonia, campeonatos do Mundo, campeonatos da Europa, circuito Mundial e jogos Olímpicos. 

Em criança, treinavam e jogavam voleibol no clube como qualquer outro colega, mas era fora dos pavilhões que intensi�cavam 
a técnica que lhes deu os atributos que todos lhes conhecem. Na rua, usavam �os que substituíam a rede para jogarem voleibol 
com os amigos. Quando não usavam os �os, aproveitavam os portões das casas e foi (também) assim que evoluíram como atletas.

Em ano olímpico, e querendo transmitir aos mais jovens um pouco da experiência adquirida nas mais variadas competições, 
Miguel Maia e João Brenha resolveram organizar um torneio internacional na sua cidade que junta todos os escalões etários 
e todas as variantes da modalidade (pavilhão, rua e praia). 

O AMB Volleyball Cup 2012, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, traz de volta ao voleibol de praia o 4x4 
e o 6x6, que tanto ajudou a dupla no início das suas carreiras.
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O AMB VOLLEYBALL CUP

1 – Escalões em competição 

As idades dos atletas em competição devem ser as pressupostas para cada escalão competitivo, sendo da responsabilidade dos 
técnicos apresentarem no início do torneio o respectivo documento de identi�cação (Licença da Federação Portuguesa 
de Voleibol, Licença da Federação do pais de origem, Cartão de Cidadão ou outro documento identi�cativo com a idade 
do participante).

VERTENTE DE PAVILHÃO
Minis A Feminino e masculino  Atletas nascidos em 2001/2002/2003 (2x2)
Minis B  Feminino e masculino  Atletas nascidos em 1999/2000 (4x4)
Infantis  Feminino e masculino Atletas nascidos em 1998
Iniciados  Feminino e masculino Atletas nascidos em 1997
Cadetes  Feminino e masculino Atletas nascidos em 1996
Juvenis  Feminino e masculino Atletas nascidos em 1995
Juniores  Feminino e masculino Atletas nascidos em 1993/1994
Nota: poderão ser aceite a inscrição de seleções regionais

VERTENTE DE PRAIA
Seniores  Feminino e masculino Idade superior a 18 anos.

2 – Sistema competitivo

O sistema de competição é optimizado face ao número de inscrições existentes para cada escalão. O princípio básico utilizado é a 
realização do maior número de jogos possível por equipa. Para isso, é utilizada, numa primeira fase, um sistema de grupos (número 
de equipas por grupo a ser de�nido de acordo com as inscrições existentes) e, posteriormente, uma fase de eliminatória para 
escalonamento das posições �nais. 
A competição funciona com o sistema de pontuação até aos quinze pontos à melhor de três sets na vertente de pavilhão. 
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3 – Composição da Comitiva

Para além de não poderem ocorrer mudanças de elementos nas equipas ao longo de todo o torneio, a comitiva tem, 
obrigatoriamente, de corresponder aos seguintes parâmetros: 

VERTENTE DE PAVILHÃO – 10 + 1 CAMPOS
Minis A: A comitiva deve ser composta, no mínimo, por nove elementos e, no máximo, por doze 
(entre atletas e equipa técnica).
Minis B: A comitiva deve ser composta, no mínimo, por nove elementos e, no máximo, por doze 
(entre atletas e equipa técnica).
Restantes escalões: A comitiva deve ser composta, no mínimo, por dez elementos e, no máximo, 
por quinze (entre atletas e equipa técnica).

VERTENTE DE PRAIA
Variante 4x4: A comitiva deve ser composta, no mínimo, por oito elementos e, no máximo, por dez 
(entre atletas e equipa técnica).
Variante 6x6: A comitiva deve ser composta, no mínimo, por dez elementos e, no máximo, por doze elementos 
(entre atletas e equipa técnica).

4 – Inscrições 

O AMB Volleyball Cup 2012, tendo como intuito concentrar o maior numero possível de praticantes de voleibol na cidade 
de Espinho, abre as inscrições de uma forma ilimitada. 
A inscrição da equipa é considerada válida se for realizada dentro dos prazos de�nidos e mediante o pagamento da taxa 
de inscrição de cada participante.
Todos os participantes no torneio devem possuir um seguro desportivo devidamente activado, sendo da responsabilidade 
do clube a veri�cação do mesmo.
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TAXA DE INSCRIÇÃO NA VERTENTE DE PAVILHÃO

Pacote 1 - A taxa de inscrição é de 85 euros por participante com direito a alojamento numa das escolas do concelho 
(as equipas deverão fazer-se acompanhar por sacos-cama), alimentação (pequeno almoço, almoço e jantar) 
e a um circuito de transporte entre os diferentes locais da competição e o centro da cidade. 

Pacote Hotel  - A taxa de inscrição a ser paga neste pacote é de 50 euros por pessoa, mais a diária do hotel pretendido. 
A alimentação e o circuito de transporte estão incluídos no pacote entre os diferentes locais da competição e o centro da 
cidade.

1 - Aparthotel Solverde 
2 - Hotel Mar Azul /Hotel Nery/Hotel Nova Residencial Espinho
3 - Hotel Praia Golf
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HOTEL MAR AZUL/HOTEL NERY/ HOTEL NOVA RESIDENCIAL EM ESPINHO

Quarto Individual - 30 euros
Quarto Duplo – 40 euros
Quarto Triplo – 50 euros
Quarto Quadruplo – 60 euros

Nota: Em ambas as tarifas o pequeno-almoço está incluído. 

PENSÃO DE ESPINHO

Individual – 20 euros 
Duplo – 30 euros
Triplo – 45 euros           
Quadruplo – 55 euros

HOTEL PRAIA GOLF

Quarto individual: € 65,00
Quarto duplo: € 78,00
Quarto triplo: € 98,00
 
Inclui:
*Pequeno almoço bu�et no restaurante;
*Acesso gratuito ao Praia Golfe Spa (piscina interior, sauna, jacuzzi, banho turco e sala de cardio �tness);
*Preço por noite e quarto;
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TAXA DE INSCRIÇÃO NA VERTENTE DE VOLEIBOL DE PRAIA

A inscrição na vertente praia apenas dá acesso a um circuito de transporte entre os diferentes locais da competição e o centro 
da cidade (não está incluído alojamento e alimentação). 

Variante 4X4 – A taxa de inscrição a ser paga pela equipa é de 80 euros.
Variante 6x6 – A taxa de inscrição a ser paga pela equipa é de 120 euros.

5 - Pagamento

O NIB para o qual deve ser feito o pagamento é: OO36 0182 9910004753597
A inscrição é considerada válida após o envio da �cha de inscrição (segue no �nal do documento) devidamente preenchida, 
para o endereço de ambcup1@gmail.com, com o respectivo comprovativo de pagamento. As datas de entrega das respectivas 
inscrições são as que se seguem:

Até ao dia 31 de março  a taxa de inscrição por participante é a referida em cima.
Após o dia 1 de abril  até ao dia 30 abril a taxa de inscrição por participante tem um acréscimo de 15% (p/pessoa)
Após o dia 1 de maio até 31 maio a taxa de inscrição sofre um acréscimo de 25% (p/pessoa)
Após 31 maio e até 15 junho a taxa de inscrição sofre um acréscimo de 50% (p/pessoa)
Nota: Após envio da inscrição e em caso de posterior desistência a organização não reembolsará o valor da mesma.
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6 – Contactos

Para saberem as novidades do Torneio podem consultar o nosso site: www.ambvolleyball.com ou a página do Facebook. 

Os contactos que se seguem servem para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir bem como o envio de �chas de inscrição 
ou qualquer outro documento/informação.

E-mail: ambcup@gmail.com / geral@ambvolleyball.com / praia@ambvolleyball.com / pavilhao@ambvolleyball.com
Telemóvel: Miguel Maia – 91 8167572
         João Brenha – 91 7590038
         Filipe Rocha – 96 8451310
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