
26° SPAC Lions Rugby 7s - 2018 

 

 
 Prezados Amigos (as) Rugbiers,  

 
 

Sejam todos muito bem vindos ao 26° LIONS RUGBY 7s 2018. Estamos preparando mais uma edição 
inesquecível do evento que reúne todos os amigos do rugby no Brasil.  

O XXV LIONS RUGBY 7s 2018, acontecerá nos dias 08 e 09 de dezembro com a participação de equipes 
adultas masculinas, equipes adultas femininas, juvenis masculinas e femininas e equipes veteranas.  

 

Nas categorias juvenis e feminina, o torneio será válido como competição oficial da CBRu. Desta 
forma, as inscrições para estas categorias não serão feitas individualmente pelas equipes com a 
organização do torneio. 

 

Ofereceremos serviços e comodidades para que sua equipe tenha o máximo de conforto para jogar e 
se divertir ao mesmo tempo.  

Durante todo o torneio, um serviço de UTI Móvel estará disponível para atender todos os 
participantes.  

Todos os atletas inscritos terão direito a almoço nos 2 dias de competição e cada equipe receberá 6 
garrafas de 1,5 litros de água por dia.  

O alojamento para os atletas ficará por responsabilidade de cada equipe.  
 

CRITÉRIO DE INSCRIÇÃO:  

Neste ano, não haverá mais o período prioritário de inscrição. Desde já, todas as equipes poderão se 
inscrever para o torneio, que deverá sofrer alterações no valor de inscrição em 05/11. Desta forma, 
sugere-se que as equipes se inscrevam assim que possível para garantir sua vaga e o pagamento com 
desconto. 

Entretanto, como forma de valorizar as equipes que participam de nosso torneio ano após ano, será 
mantido o valor mais em conta para as equipes que participaram do torneio no ano passado. Este 
desconto será concedido para inscrições realizadas até dia 15/10. 

 

As datas com os respectivos valores de inscrição estão disponíveis no quadro abaixo:  

Data de Inscrição 
Categorias 

Adulto e Veterano 

Para equipes que participaram em 2017 – até dia 15/10 R$ 1.200 

Para equipes que não participaram em 2017 – até dia 15/10 R$ 1.400 

Para todas as equipes – entre o dia 15/10 e 05/11 R$ 1.400 

Para todas as equipes após o dia 05/11 R$ 1.600 

 

Para realizar a inscrição no 26° LIONS RUGBY 7s 2018, entre em contato pelo e-mail: 
lions@spacrugby.com.br  

Agradecemos a atenção e estamos à disposição para maiores informações,  

LIONS RUGBY 7s 

www.spacrugby.com.br  
(11) 98397-6697 

http://www.spacrugby.com.br/

