Relatório das Atividades ACEL 2020
O ano da ACEL se iniciou com o Congresso Técnico do Campeonato Metropolitano de Beach
Soccer 2020 realizado na sede da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Espirito Santo e
com a participação dos representantes das equipes, além da equipe técnica da competição.

Participaram os 32 representantes das equipes, junto ao quadro técnico do Campeonato. Na
oportunidade foi discutido o regulamento, feito o sorteio da tabela de jogos e sanadas dúvidas
diversas, além do registro de ideias para próximas edições.
Logo depois iniciou-se a construção da arena esportiva na Praia de Camburi para a realização do
Campeonato Metropolitano de Beach Soccer 2020.

A ACEL organizou e realizou uma competição esportiva não profissional, com 5 finais de semana
de duração, com alcance regional, nacional e internacional (transmissão online) nos naipes
adulto masculino e feminino, Sub 11 e Sub 13, fomentando o esporte no Estado, estimulando a
competição nas comunidades, clubes e associações, aprimorando os atletas e comissões
técnicas.
Abaixo podemos ver a participação de crianças e adolescentes entre 09 e 15 anos que foram
beneficiados pela execução do projeto. Duas categorias foram atendidas: Sub 11 e Sub 13,
entretanto durante a realização do campeonato foram desenvolvidas duas clinicas esportivas
com 200 atendimentos.

Além das crianças e adolescentes, o campeonato trouxe grande jogos na categoria adulto, nos
naipes masculino e feminino.

A ACEL, segundo as orientações do Governo do Estado do ES teve que suspender a realização
do Campeonato Metropolitano em março de 2020, após a realização da primeira fase em todas
as categorias.

O retorno do Campeonato aconteceu no mês de outubro de 2020 na Arena Tancredão, ainda
em Vitória. Por lá foi realizado a segunda clinica esportiva e as finais das categorias
contempladas no projeto.

No naipe feminino a equipe do São Pedro sagrou-se bicampeã da competição. No masculino o
Beach Soccer Vila Velha foi o grande campeão. No Sub 11 e Sub 13 a equipe do CTCE foi a
campeão.

Aproveitando a estrutura do Campeonato Metropolitano a ACEL desenvolveu o “showmatch”
entre a Seleção Capixaba Master e a Seleção de Vitória Master, na Arena de Camburi.

Ponto positivo para o Campeonato foi a presença do treinador da Seleção Brasileira de Beach
Soccer, Sr. Fabricio Santos, além da participação de inúmeras atletas do selecionado brasileiro.

O Campeonato foi um grande sucesso, apesar do período pandêmico. As precauções desta ACEL
foram pela segurança de todos os envolvidos no jogo.

A ACEL, além do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, desenvolve outro projeto
esportivo aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal e no ano de 2020 aguarda a
captação para o desenvolvimento da Escola de Craques Bruno Malias.

No dia 21 de dezembro, a ACEL foi contemplada com o patrocínio da VALE através da Lei de
Incentivo ao Esporte Federal e desta maneira terá a oportunidade de atender 100 crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social no município de Vitória, com aulas de futsal no ano de
2021.
Sendo assim o ano de 2020, apesar da pandemia do Covid-19, foi de muito trabalho técnico e
administrativo da ACEL.

Vitória, 29 de junho de 2021.
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