L.H.M.
Escalão a inscrever

9 A 11 DE SETEMBRO

OBSERVAÇÕES

TORNEIO DE ANDEBOL
CIDADE DE LEIRIA

Contacto

Contacto

LEIRIA HANDBALL MEETING
TORNEIO DE ANDEBOL DA CIDADE DE
LEIRIA

/leiriahandballmeeting
Masculino/Feminino

Câmara Municipal de Leiria
Associação de Andebol de Leiria
Atlético Clube Sismaria
Juventude Desportiva do Lis

Informações
Vire se faz favor
Organização | handballmeeting@gmail.com | CML: +351 244 839 676 | AAL: +351 244 831 127 |ASC: +351 910 900 173 | Juve: +351 912 026 384

Deverá ser preenchida uma ﬁcha por escalão e género;
A ﬁcha deverá ser remetida até dia 31/07/2016 para o endereço leiriahandballmeeting@gmail.com;
As inscrições serão consideradas válidas após boa cobrança do valor de inscrição e após conﬁrmação da organização;
Preencher o verso da ﬁcha de inscrição;
Data
Assinatura

e-mail

Responsavél

Clube

FICHA DE INSCRIÇÃO

LEIRIA HANDBALL MEETING

Data Nascimento
CIPA

Nome

Nome

Treinador
Dirigente

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

O torneio terá um formato de fase de grupos a duas
voltas, disputando depois Meias-Finais, Finais e
restantes lugares de apuramento. Para os Minis será em
formato concentração.

Nome

COMPETIÇÃO
O LHM está aberto aos seguintes escalões (masculinos
e femininos):
Juniores - Sub-20, nascidos em 1997-1998
Juvenis - Sub-17, nascidos em 1999-2000
Iniciados - Sub-14, nascidos em 2001-2002
Infantis - Sub-12, nascidos em 2003-2004
Minis - Sub-10, nascidos em 2005-2006
(Concentração apenas Sábado)

INFORMAÇÕES
e-mail: handballmeeting@gmail.com
+351 244 839 676 | Divisão do Desporto - CML
+351 244 831 127 | Associação Andebol de Leiria
+351 910 900 173 | Atlético Clube Sismaria
+351 912 026 384 | Juventude Desportiva do Lis

Nome

PARTICULARIDADES
Diferenciando o Leiria Handball Meeting teremos vários
pavilhões, um campo modelar instalado no Estádio do
Euro 2004. Na Praça Rodrigues Lobo decorrerá a
concentração de minis. Estão previstas várias
animações culturais, oque irá conferir a este torneio
uma dinâmica especial.

CONFIRMAR INSCRIÇÃO
Enviar o destacável de inscrição e comprovativo de
pagamento para o e-mail handballmeeting@gmail.com.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado
através de transferência bancária para o IBAN PT50 0018
0000 0814 0442 0014 9 ou envio de cheque à ordem de
Associação de Andebol de Leiria

Atletas

MOTIVAÇÃO
Leiria tem sido palco de diversos acontecimentos
desportivos de grande envergadura. Aplicando a
experiência adquirida em outras organizações
realizadas pelos clubes de Leiria ao longo das últimas
épocas desportivas, acreditamos que o Leiria Handball
Meeting e a cidade de Leiria gozam de todas as
condições para se tornarem numa referência nacional e
internacional do andebol jovem.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o LHM deverão ser realizadas até à data
de 31 de julho de 2016. O valor da taxa de inscrição por
equipa é de 100€, ao qual acrescem 35 € por elemento da
comitiva referente à estadia e alimentação.
A participação na concretação das equipas minis será
gratuita.
O alojamento das equipas será nos camarotes do Estádio
Municipal e em salas de aulas numa escola central.
A alimentação será no refeitório de uma escola, com
exceção dos pequenos almoços que serão no local do
alojamento (2 pequenos almoços, 3 almoços e 2 jantares).

Nome

LEIRIA HANDBALL MEETING
Um torneio nascido da paixão da cidade de Leiria pela
modalidade. Competição aberta a todas as equipas
nacionais e internacionais nos escalões de Infantis,
Iniciados, Juvenis e Juniores de ambos os géneros.
Uma organização que reúne o Município de Leiria, a
Associação de Andebol de Leiria, o Atlético Clube
Sismaria e a Juventude Desportiva do Lis.

