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MAIS VELOCIDADE NO
ACESSO À INTERNET

VENHA UTILIZAR NOSSAS
QUADRAS DE AREIA
O Clube Naval Charitas
ampliou a iluminação das
quadras de areia, o que
permite a prática de
esportes no período
noturno, como se fosse dia.
Desta forma, estimulamos os Sócios para a prática à
noite em nossas quadras de areia de esportes como:
Beach Tennis, Peteca, Volei de praia, Futevôlei e outros.
Existe ainda um grupo já praticando o Frescobol às
quartas feiras, das 18 às 21 horas. Apareça!

ANIVERSÁRIO DO RIO CRICKET
A Diretoria do Rio Cricket Associação Atlética, em evento
comemorativo dos 145 anos de fundação do clube,
convidou o Naval para participar de dois Torneios:
Sinuca e Dupla de Tênis (uma livre e outra de mais de 50
anos). Serão no dia 12/8/2017, a partir das 9:00hs,
seguido de um churrasco de confraternização.
Interessados em representar o Clube, entrem em contato
com o VD de Esportes até 24/07/2017.

KIT DE TOALHA E SABONETE
O Clube disponibiliza, para uso dos associados, um kit
com toalha e sabonete.

Local

Valor

Bar do Esporte

R$ 4,00

Centro de Atendimento
ao sócio (CAS)

R$ 3,00

.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DO BAR DO ESPORTE
Dias
Segunda-Feira

De Terça a Sexta-Feira
Sábados
Domingos e Feriados

Horário
Fica a critério do
arrendatário
16:00 às 23:00
08:00 às 23:00
08:00 às 16:00

TORNEIO DE TÊNIS EM
SETEMBRO – SIMPLES ASSIM
Durante o mês de setembro, com
o almoço de encerramento já
marcado para o dia 30, teremos
mais uma edição do Torneio de
Tênis do Charitas, na modalidade
de jogos de simples.
Participantes, de ambos os sexos, sócios ou
dependentes, serão distribuídos pelas categorias, A. B.
C. D, segundo classificação estabelecida pelo clube.
Faça sua inscrição no Setor de Esporte até o dia 27 de
agosto, com o pagamento de taxa no valor de R$80,00,
com direito ao almoço de confraternização, brinde do
evento, bolas para disputa dos jogos e sorteios de
brinde. Tire suas dúvidas pelo telefone 2109.8142.
Tudo Muito simples. Simples assim.
Participe, e boa sorte!

.

TORNEIO PAIS E FILHOS – FUTEBOL E TÊNIS
12 DE AGOSTO

No sábado, dia 12 de agosto, realizaremos atividades
comemorativas do dia dos pais, no setor de esporte, de 8 às 12h.
O evento é aberto a TODOS os sócios que desejarem participar e
seus convidados (devendo utilizar os convites trimestrais).

Os não sócios das escolinhas de futebol e tênis também podem
participar, sem a necessidade da utilização de convites.
No futebol, sob a orientação do professor Levy da escolinha,
teremos o futebol com a participação de pais e filhos jogando no
mesmo time. Os horários serão de acordo com a idade dos
filhos.
Horários do Futebol:
• 8 às 9h- dos 5 aos 7 anos;
• 9 às 10h - dos 8 aos 9 anos;
• 10 às 11h - dos 10 aos 11 anos;
• 11 às 12h - dos 12 aos 14 anos.
No tênis realizaremos o torneio de duplas Pais e Filhos.
O horário e faixas de idade dependerão do número de inscritos.
No encerramento teremos o nosso delicioso e tradicional
cachorro quente com refrigerante.

.

Para que possamos organizar da melhor maneira possível,
pedimos que faça a inscrição para o evento, preencha o
formulário de inscrição em
https://goo.gl/forms/g0bqNskUlWjKYCko1.
Em caso de dúvida, entre em contato com o Setor de Esporte
pelo telefone 2109.8142.

AULAS DISPONÍVEIS PARA ESPORTES NO CLUBE
NAVAL (PARA SÓCIOS* E NÃO SÓCIOS)
Modalidade

Horário

Contato

Escolinha de
Futebol

4ª feira – 18 às
19:30
Sábado – 8 às 12

Levy
2610-1764 ou
98204-9473

Tênis

2ª, 4ª e 6ª feira

Coelho - 98166-9517

Tênis

3ª e 5ª feira

Miragaya – 98211-9690

Equipe de Tênis

2ª, 4ª e 6ª feira

Alessander
98167-7032

Beach Tennis

3ª a 6ª feira

Ralff - 99308-8888
Miragaya – 98211-9690

Academia e
Personal

2ª a sábado

Amanda - 96443-3808

Alongamento e
Pilates

2ª a 6ª feira

Yvonne – 99266-9431
Rodrigo – 96931-4544

Natação (**) e
Hidroginástica

3ª a 6ª feira

Laine Araújo
CAS – 21098109

CADASTRE-SE PARA FICAR ATUALIZADO(A)
COM AS NOTÍCIAS DO ESPORTE
Com o intuito de melhorar a divulgação aos associados das
informações da Vice-Diretoria de Esportes, estamos realizando
um breve cadastro pela Internet. Pedimos que acesse o link
https://goo.gl/forms/UqpT2bhVFMjmHFaz1 e preencha as
informações solicitadas.

EQUIPE DA VICE-DIRETORIA DE ESPORTES –
CONTE CONOSCO!
VICE-DIRETORIA DE ESPORTES DO CLUBE NAVAL CHARITAS

Clube Naval Charitas

