7 Metros Handball Campus

Introdução
Este Campus trata-se de uma semana rica de andebol, em que os participantes
estarão no Centro de Alto Rendimento (CARSURF- Nazaré) aprendendo mais
sobre a sua posição específica no andebol, compartilhando experiências com
outros atletas, convivendo com “adversários”, atletas e treinadores profissionais.
A ideia de realizar este Campus é algo que tenho pensado desde a altura que criei
a página de divulgação da modalidade, sempre fui um apaixonado pela ideia de
criar o maior Campus em Portugal de andebol. Passando por duas modalidades
coletivas (futebol e andebol) pude ver de perto as diferenças entre estas
modalidades.
Esta atividade consiste em passar uma semana rica de andebol onde terão
palestras, treinos, jogos e convívio, tendo como atividades maioritariamente dois
treinos (um matinal e outro à tarde), diversas palestras sobre assuntos como a
importância dos alongamentos, da alimentação, como fazer a preparação física, a
vida dentro do mundo do andebol e alguns jogos lúdicos e descontração.
A atividade será dirigida para atletasda formação e de competição, ou seja, entre os13
anos até aos 18 anos, idades estas que variam do escalão de Infantis até último
ano de Juvenis, e para treinadores que queiram aumentar a sua formação
andebolística.
Será uma atividade que não contará com informação muito robusta e complexa
visto que o público-alvo é maioritariamente jovem.
Apesar de haver o público-alvo, também está disponível a inscrição e
participação de qualquer pessoa, envolvido ou não no meio andebolístico ou até
mesmo de fora do meio desportivo.

Objetivos Gerais
Com esta atividade o objetivo principal em mente é fazer com que os atletas após
um ano exaustivo de competição, treinos, escola e alguns com exames nacionais
possam estar junto dos seus ídolos, aprendendo mais sobre andebol, mas de uma
forma descontraída.
Promover desta maneira dinâmicas capazes de cativar os praticantes e fazer com
que estejam interessados em aprender cada vez mais sobre esta modalidade tão
complexa, e assim “obrigando” aos responsáveis pela formação dos atletas a suprirem
essa necessidade.

Capacidades a desenvolver:


Fazer crescer o conhecimento e a satisfação pela prática desportiva
perante os participantes.


Chamar à atenção para os clubes e treinadores relacionados às
equipas para a importância do trabalho específico para com os atletas.


Aceitar o apoio de companheiros nos esforços de aperfeiçoamento

próprio;


Interessar-se e apoiar os esforços dos companheiros, promovendo a
entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e a satisfação própria;


Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, tendo
consciência das ações favoráveis ao êxito, à segurança e ao bom ambiente do grupo;


Aprender a manter um bom nível psicológico durante um jogo menos

bom;


Saber quais as movimentações mais adequadas para cada situação
durante o jogo,


Assumir compromissos e responsabilidades durante o jogo;



Combinar com os companheiros decisões e tarefas de grupo com
respeito pelas exigências e possibilidades individuais;

Organização da Atividade
 Data e Local da Atividade: 01/07/2019 e 5/07/2019, entrada às
09:00h e saída às 17:00h, Centro de Alto Rendimento (CARSURF),
Nazaré, Leiria-Portugal
 Organizadores: Matheus Belesa, Staff 7Metros e Câmera Municipal da
Nazaré.
 População Alvo: Atletas da formação, competição e treinadores.

Cronograma
1º Dia

2º Dia

3º Dia

4º Dia

5º Dia

Regulamento da Atividade
Condições de participação
 Atleta, treinador ou simpatizante de desporto.
 Ter idade igual ou superior a 13 anos e igual ou inferior a 18 anos, em caso de ser
atleta.
 Não há idades limites no caso dos treinadores.
 Preencher e entregar a ficha de inscrição por via digital ou física até dia 30 de
Abril.
 Fazer-se presente do equipamento necessário para a prática regular da
modalidade e da posição específica.
 Realizar o pagamento da inscrição, 180 euros, por transferência ou em mãos.
Funcionamento da atividade:
 CARSURF- Nazaré-Leiria
 Entrada no dia 1 de Julho de 2019 (Domingo) às 09:00h;
 Saída dia 5 de Julho de 2019 17:30h.

Constituição dos Participantes
 Limite máximo de inscrições para 30 atletas, masculinos/femininos dos 13 anos
até 18.
Atribuição de Prêmios
 Duas camisolas do Campus e uma foto de grupo..
Sanções Disciplinares
 Não será reembolsada o valor da inscrição caso o atleta inscrito não compareça
na atividade sem aviso prévio de 3 dias com um motivo aparente.
 Atletas que sejam encontrados com bebidas alcoólicas, drogas ou tabaco serão
punidos com a expulsão do campus.
 Não serão aceites faltas de respeito e tão pouco agressões fora de contexto da
atividade.
Contatos da Organização- Matheus Belesa,
 Número: +351 925 209 186,
 E-mail pessoal: matheusbelesa@hotmail.com
 E-mail profissional: 7metros2016@gmail.com

