
ENQUADRAMENTO 

 

O Atlético Clube da Sismaria (ACS) é um clube desportivo que, como V. Exas. 

certamente terão conhecimento, movimenta vários jovens de diversas idades, cativando-os 

para a prática desportiva e contribuindo para a sua formação desportiva e humana. 

A missão do clube sempre teve como principal fundamento acrescentar valor à 

comunidade. Ao logo dos últimos anos, o ACS procurou ir de encontro às necessidades da 

sociedade, desempenhando um papel activo e solidário, assumindo-se como uma associação 

de apoio e de divulgação regional, organizando vários eventos de cariz desportivo e social.  

Durante vários anos, e de acordo com o seu estatuto de associação sem fins lucrativos, 

o ACS concentrou todos os seus meios na formação desportiva e social dos jovens do 

concelho, contando, para tal, com os apoios governamentais e privados que ajudaram a suprir 

todas as lacunas em termos de recursos materiais, humanos e financeiros.  

Presentemente, e porque em tempos difíceis sobressaem os mais astutos e laboriosos, 

o ACS tem procurado, sempre dentro do sua vocação enquanto clube desportivo, organizar 

eventos que gerem retorno social, desportivo e financeiro. E é neste enquadramento que se 

insere a organização do 1º Leiria Handball Meeting. 

 

PORQUÊ? 
 

Ao longo das últimas épocas desportivas, os atletas do ACS tiveram a oportunidade de 

participar em alguns torneios internacionais em países como Espanha e Itália, tendo a 

felicidade de interagir com diferentes culturas e formas de viver o fenómeno desportivo. 

Os elementos envolvidos na organização deste evento, devido às suas experiências e 

contactos com diversas realidades organizativas e desportivas, sentiram que a cidade de Leiria 

possui todas as condições para se tornar, num futuro próximo, uma referência nacional e 

internacional do andebol jovem. 

Um evento desta magnitude apresenta-se, claramente, como uma situação proveitosa 

para o ACS, para os participantes no torneio, para o Município de Leiria e para as restantes 

entidades promotoras, nomeadamente através de: 

• Retorno Social, Desportivo e Financeiro 

• Contacto com diferentes culturas 

• Aumento de movimento e de “vida” na cidade 

• Receitas financeiras para o comércio local 

• Promoção dos benefícios da actividade física para a saúde 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

ORGANIZAÇÃO 
 

A responsabilidade organizativa ficará a entregue a uma comissão que englobará 

elementos em representação do Atlético Clube da Sismaria e do Município de Leiria. 

Não obstante o supracitado, a organização pretende que a Federação de Andebol de 

Portugal seja um parceiro oficial do evento, contribuindo, em moldes formais ou através da 

Associação de Andebol de Leiria, para o planeamento desportivo. Em termos específicos, e de 

forma sucinta, pretendemos que a Federação de Andebol de Portugal colabore nos seguintes 

aspectos: 

• Homologação da prova 

• Seguros Desportivos 

• Requisição de um piso sintético 

• Divulgação do evento através das Associações Regionais e Federações 

Internacionais 

• Arbitragem 

 

DATAS 
 

A data para a realização de um encontro desportivo com esta complexidade e dimensão 

teria que estar dependente de dois factores: 

• Final das competições nacionais 

• Datas dos exames nacionais 

Deste modo, e contemplando os dois condicionamentos, decidimos que a melhor data 

seria de 3 a 8 de Julho de 2012.  

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

Os espaços a ser escolhidos para a competição tinham como critério de selecção o impacto 

e dinâmica que proporcionariam aos agentes desportivos e aos habitantes locais e as 

dimensões necessárias para a montagem de um campo de andebol.  

 



De acordo com o supracitado, a organização decidiu, selecionar os seguintes locais para 

realização dos jogos: 

� Estádio Municipal de Leiria (Main Court) – instalação de um piso sintético 

� Ringues do Parque do Avião 

� Escola Secundária Domingos Sequeira 

� Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo 

� Largo do Papa (Youth Court) 

 

ESCALÕES DE COMPETIÇÃO: 
 

A competição do Leiria Handball Meeting será destinada aos escalões de minis, 

infantis, iniciados, juvenis e juniores masculinos e femininos, compreendendo idades entre os 

9 e 20 anos. Os escalões de competição serão divididos em Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-17 e 

Sub-20 masculinos e femininos. 

 

EQUIPAS ESPERADAS: 
 

Para esta primeira edição, é expectável a presença de um mínimo de 30 equipas mas, 

de qualquer forma, a organização pretende assegurar as condições de logística necessárias 

para um número superior de inscrições. Este evento possui, no nosso entender, todas as 

condições para se tornar uma prova organizada anualmente, com um número crescente de 

equipas participantes.   

Com efeito, a organização não definiu um limite máximo de equipas participantes mas, 

para que haja tempo para todas as preparações logísticas, decidiu impor uma data limite para 

a realização da inscrição, que corresponderá a 3 semanas antes do início do evento. 

 

MODELO DE COMPETIÇÃO: 
 

O modelo de competição adoptado está dependente do número de equipas 

participantes. De qualquer forma, definiram-se condições que implicam que cada equipa terá 

que realizar uma média de 2 jogos por dia, ou, num cenário desportivo de menor sucesso, um 

mínimo de 6 jogos durante o torneio. 

O regulamento interno da prova será realizado, posteriormente, de acordo com as 

recomendações da FAP. 

 
 


