
 

                                                  

                                                                                           
 

                                   A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BEJA 
                                    Fundada em 4 de Fevereiro de 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ÉPOCA 2015-2016 

COMUNICADO OFICIAL Nº. 01 

F.A.P. CLUBES FILIADOS, ÁRBITROS REGIONAIS 
 

1 – CUMPRIMENTOS DE INICIO DE ÉPOCA 

Ao iniciarmos a Época desportiva de 2015-2016 desejamos cumprimentar todos os nossos clubes, os 
seus dirigentes, treinadores, atletas, adeptos e árbitros regionais fazendo votos para que alcancem os maiores 
êxitos desportivos para seu prestígio e da região onde estão inseridos. 

 Esperamos que os clubes filiados possam cimentar as suas equipas não só de formação mas também de 
competição porque é desse trabalho diário que poderemos dar á nossa juventude espaços de prática 
desportiva para que se possam identificar com os nobres valores da amizade, do desportivismo e quem sabe 
de uma rampa de lançamento para alcançarem lugar de destaque na nossa modalidade. 

 Continuamos convictos na procura de novos clubes para fortalecer a nossa Associação tendo em conta 
que as dificuldades que se apresentam nas competições regionais são enormes. 

 Por tal facto os nossos clubes em quase todas as provas vão ter que partilhar os Torneios com clubes de 
mais três Associações face ao já mencionado numero limitado de participantes. 

2 – SEGURO DESPORTIVO PARAA ÉPOCA 2015-2016 

 Nº. DE APÓLOCE AG63403822  
Toda a informação complementar deverá ser consultada no Comunicado Oficial nº. 6 de 2015-2016 
   

3 – INSCRIÇÃO DOS CLUBES NA ASSOCIAÇÃO  

  
 Já foi enviado aos clubes o Boletim de Inscrição para ser preenchido e enviado de novo à Associação 
             A verba respeitante á inscrição e inscrita no Boletim deverá ser depositada na conta da AAB 
 

4 – TAXA DE INSCRIÇÃO NAS PROVAS NA ÉPOCA 2015-2016 
Todas as Provas a realizar durante a época 2015-2016 pela A.A. de Beja estarão isentas de taxa de inscrição 
 
 5 – INSCRIÇÕES 
 
      Para os procedimentos a tomar em consideração para a Época 2015-2016 deverão consultar o Comunicado  
      Oficial nº. 1 no Portal da FAP. 
       
      A Associação de Andebol de Beja fica à disposição dos seus clubes para todas as informações referentes á  
      nova época desportiva que teve o seu início no passado dia 01 de Setembro de 2015 
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   6 – CAMPEONATOS NACIONAIS PROVAS NÃO FIXAS 1ª. FASE 
       
      A FAP decidiu depois da apresentação de propostas das Associações entregar as várias competências com   
      referência às várias provas 
 
       PO 3 Campeonato Nacional da 3ª. Divisão Competência da AA do Algarve  
       PO 7 Campeonato Nacional 2ª. Divisão de Juvenis Masculinos Competência da AA de Beja 
       PO 8 Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos Competência da AA do Algarve 
       PO 15 Encontro Nacional de Infantis Masculinos Competência da AA de Évora   
 
       As Provas deverão ter o seu início na 2ª. quinzena de Outubro com exceção da Prova de Infantis que deve 
       ter inicio em 10 de Janeiro de 2016  
 
      7 – TAÇA DE PORTUGAL 
              
            Participação obrigatória na 1ª. Eliminatória a 01/11/2015 
            2ª. Eliminatória vencedores da 1ª. em 15/11/2015 
            Sorteio da 1ª e da 2ª Eliminatórias a 24 de Setembro de 2015 
            Mais informação C.O. nº. 22 da FAP 
 
      8 – TAÇA DE PORTUGAL (ENCARGOS COM ARBITRAGEM) 
           
            As duas primeiras eliminatórias são da responsabilidade da FAP 
            A partir de 1/6 final cada equipa em cada jogo pagará 190 € 
 
       9 – AGENDA DA A.A.B. 
  
        Reunião com os clubes realizada no passado dia 08 de Julho 
        Preparação da nova época em reunião com os árbitros regionais  
        Preparação dos Torneios de Minis e Bâmbis para apresentação aos clubes 
        Preparação da Prova do Campeonato Nacional da 2ª. Divisão de Juvenis para apresentar aos clubes 
         
 
Beja 07 de Agosto de 2015          
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