IX Torneio de Natal – AC Sismaria

Como Nasceu o ACS
O clube surge da fusão oficial do Grupo Recreativo da Estação de Leiria, com o União
Sismarense, em 08/05/1946, constituído assim o que desde então tem o nome de Atlético Clube
da Sismaria. Na data da Fundação existiam 40 sócios e presentemente a coletividade conta
com 650.

A Competição
O IX Torneio de Natal está aberto aos escalões de infantis e iniciados masculinos:




Iniciados, nascidos em 1998 e 1999
Infantis, nascidos em 2000 e 2001
Poderão ainda participar atletas nascidos em 2002 e 2003 desde que aptos a infantis

As atividades iniciais eram recreativas, nomeadamente um espaço para bailes alegóricos e não
só, convívios e jogos diversos.
No decorrer dos anos e justificando a sua existência, o A.C.S. foi desenvolvendo atividades
desportivas, umas mais preponderantes que outras, salientando o Ténis de mesa, que numa
escala de êxitos levou mais longe o nosso nome.
Seguiu-se-lhe o Andebol, com o firme propósito de captar os mais jovens, para a prática salutar
do desporto, e que passo a passo nos elevou, e permanece como modalidade de maior
significado. Foi, e continua a ser o Andebol que movimenta o maior número de atletas (150) nos
vários escalões, e que nos conduziu a um lugar de referência no Andebol Nacional.

Características Gerais do IX Torneio de Natal
Este ano realizar-se-á a nona edição de um torneio que já contou com grandes equipas
nacionais e estrangeiras e que pretende continuar a ser uma referência a nível nacional.
Os jogos serão realizados em diversos pavilhões da região de Leiria (de acordo com o número
de inscrições), a alimentação será servida na cantina de uma escola secundária e as comitivas
ficarão alojadas numa sala de aula.

Inscrições
As inscrições estão limitadas até à data de 1 de dezembro de 2012.
O valor da taxa de inscrição por equipa é de 50€. A este valor, acrescerá uma verba de 30€ por
elemento da comitiva referente à estadia e alimentação (pequenos-almoços, almoços e
jantares).
Pacote Base – Alimentação e Estadia em Escola
2 noites e 7 refeições
Taxa de inscrição da equipa
50€
Taxa de inscrição por cada atleta/oficial
30€

Como Efetuar a Inscrição
Para solicitar o formulário de inscrição ou obter mais informações:

ACSISMARIA1946@GMAIL.COM

A competição terá início na manhã do dia 21 de dezembro de 2012.

A Organização e a cidade de Leiria esperam por si!

