ÉPOCA 2020-2021

ANDEBOL DE PRAIA – MODELO COMPETITIVO
(atualizado e revisto a 09.07.2021)

Este ano terá início uma nova competição para Seniores Masculinos e Femininos:
“PORTUGAL BEACH HANDBALL TOUR”

1. CAMPEONATOS REGIONAIS
Serão aqueles que fazem parte de uma competição regional reconhecida pela FAP.
2. QUADRO DE IDADES
SENIORES nascidos até 2003
SUB-17 nascidos de 2004 a 2006
SUB-14 nascidos de 2007 a 2009

3. TAMANHO DA BOLA

BOLA Nº0 – Sub 14
BOLA Nº1 (Trial verde) – Todos os escalões Femininos)
BOLA Nº2 (Trial vermelha) – Seniores e Sub17, Masculinos

4. INSCRIÇÕES E TAXAS

As inscrições de Atletas de Andebol de Praia devem cumprir o previsto no Anexo 1 do
Comunicado Oficial Nº1 – Época 2020/2021. (igual ao “indoor”)

Todas as equipas têm que pertencer a Clubes legalmente constituídos e
regulamentarmente filiados na respectiva Associação Regional na época 2020/2021.

Serão consideradas inscrições independentes do Indoor e deverão ser feitas no SI FAP na
parte do Andebol de Praia. São consideradas como novas inscrições.
Taxas:

Oficiais
Atletas Portugueses

3,00€
Isentos

Seguro Desportivo
obrigatório
Seniores

15,00€

SUB 17

5,00€

SUB 14

1,50€

Oficiais

8,20€

Transferências

20,00€

Taxas especiais para Atletas não Portugueses (aplicável apenas a atletas sem
cartão Cipa Indoor participantes na época 2020/2021):

Europeus Comunitários: 50,00€
Europeus de fora da Comunidade Europeia: 100,00€
Outros Continentes: 150,00€

Cada Clube pode inscrever no máximo de 2 jogadores que não possam representar
a Seleção Nacional Portuguesa.

FASE FINAL NACIONAL 20/21
SENIORES FEMININOS E MASCULINOS

Torneio único, cuja organização corresponde na sua totalidade à FAP em colaboração

com a Associação Regional correspondente.

DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS DE CLUBES PARA
O ANO 2021.

Adquirirá o direito de participação na “CHAMPIONS CUP” a equipa vencedora da
Fase Nacional sénior, tanto na categoria masculina como feminina (sujeito a confirmação da
EHF).

1. DATA E LUGAR DE REALIZAÇÃO

14 e 15 de agosto em local a indicar.

2. EQUIPAS E JOGADORES PARTICIPANTES.

SENIORES

Participam até 12 equipas masculinas e 12 femininas

Os apuramentos são feitos da seguinte forma:
Passam diretos os Campeões Regionais dos Circuito Regulares, poderá ser atribuído um
Wild Card decidido pela direção da FAP e os restantes lugares serão ocupados pelas
equipas do PBHT por ordem de classificação.

Os jogadores que não podem representar a Seleção Nacional Portuguesa só podem
participar na Fase Final se jogarem 3 Torneios do Circuito Regional ou 2 Etapas do
Portugal Beach Handball Tour mantendo como limite máximo 2 jogadores por equipa.

3. COMPETIÇÕES REGIONAIS

As Competições Regionais de Andebol de Praia, serão as competições organizadas pela
Associação Regional correspondente, que deverão cumprir os requisitos estabelecidos
para serem reconhecidas oficialmente como tais.
Requisitos mínimos para Circuitos Regulares:

Para que uma competição regional seja aprovada pela FAP, e os seus campeões ou
classificados obtenham os benefícios desta normativa, deverão cumprir os seguintes
requisitos:

- Organizar um Circuito ou Campeonato Regional, em datas distintas com pelo menos
três torneios.

- Contar com um mínimo de seis equipas no escalão.

- Os jogos deverão ser dirigidos por árbitros de categoria nacional ou regional,
reconhecidos pelo Conselho de Arbitragem da FAP. Deve contar com a presença de um
delegado federativo ou um responsável da competição que exercerá as funções de
delegado federativo, sendo nomeados pela Associação Regional.

- Competição de base:
Se possível organizar e publicitar um torneio de base, tanto
em masculinos como femininos. Para a sua viabilidade deverá ter como mínimo a
participação de quatro equipas.

- Cada uma destas Associações Regionais deverá organizar pelo menos uma das
atividades formativas das que se planeiem pela FAP, dirigidas á formação de
treinadores, além de um curso de árbitro regional.
Para que estas competições sejam reconhecidas pela FAP, as Associações Regionais
deverão enviar uma inscrição juntando a seguinte informação:

- Data, lugar e nome de cada torneio.

- As inscrições devem ser enviadas antes de 30 de maio de 2021 e a FAP comunicará o
reconhecimento ou não, da competição à Associação Regional correspondente até 12
de julho de 2021.

As equipas do “PORTUGAL BEACH HANDBALL TOUR” poderão participar
nos Circuitos Regionais sem classificação e até ao início do Circuito
Nacional. Estas equipas nunca serão apuradas para a Fase Final
Nacional através destes Circuitos Regionais.

NA FASE FINAL NACIONAL APENAS PODE PARTICIPAR UMA EQUIPA
DE CADA CLUBE POR ESCALÃO

(Não são permitidas equipas “A” e “B”)

Lisboa, 09 julho de 2021

