CIRCUITO NACIONAL DE ANDEBOL DE PRAIA

REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS EQUIPAS PARTICIPANTES NAS COMPETIÇÕES REGIONAIS DE
ANDEBOL DE PRAIA E ACESSO Á FASE FINAL
. O Circuito Nacional de Andebol de Praia será organizado em conjunto com as Associações
Regionais de Aveiro, Leiria, Lisboa e Porto.
. As Associações Regionais terão que cumprir os regulamentos, bem como as orientações a
seguir mencionadas.
. A Federação compromete-se a coordenar as provas e a certificar-se que as regras
estabelecidas serão cumpridas, sendo da sua responsabilidade a organização de uma fase final,
para os escalões de Masters e Rookies (masculino e feminino), dias 6 e 7 de Agosto, em local a
designar.
. Terão direito a aceder a esta fase final os dois primeiros classificados dos escalões acima
designados, de cada Associação Regional.
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As competições organizadas por cada Associação Regional devem ter um mínimo de 4 Etapas.
Estas etapas deverão ocorrer entre 24/06/2011 e 31/07/2011.
O sistema de pontuação e os escalões (idades) foram uniformizados para as 4 Associações,
bem como a generalidade dos regulamentos regionais (ver regulamento da prova).
Cada prova deverá ter o mínimo de 8 equipas. Caso não seja cumprido este requisito, a prova
será sujeita à aprovação da Federação de Andebol de Portugal.
Todos os Clubes/ Grupos-Equipa participantes nas provas regionais terão de se registar no
portal da Federação – preenchimento de formulário de Inscrição de Clube - Este processo
deverá ser acompanhado pelas Associações.
Após este passo, todos os procedimentos serão realizados via sistema de informação (SI) da
Federação, nomeadamente a inscrição de praticantes, que mantêm o número de CIPA, caso
sejam Federados na modalidade indoor. Novos praticantes, deverão também ser inscritos no
sistema de informação da Federação de Andebol de Portugal e terão acesso a um novo CIPA.
A candidatura de uma equipa às provas regionais, apenas será aceite após o pagamento de
uma taxa de inscrição à Federação de Andebol de Portugal, definida no regulamento, que
assegurará os seguros obrigatórios e a arbitragem para todas as etapas e para a fase final.
Desde que devidamente criadas, inscritas e com taxa de inscrição regularizada na federação,
poderão também inscrever-se para as provas Regionais equipas sem requisitos, à semelhança
do indoor (equipas sem treinador nível 1, sem número mínimo de inscritos, etc.), mas a sua
participação competitiva limitar-se-á a essas provas, não podendo aceder à fase final.
Os árbitros designados para as provas regionais (e fase final) serão da responsabilidade da
Federação de Andebol de Portugal, e deverão ter a formação específica da modalidade
Andebol de Praia ou estarem inscritos e a frequentar um dos cursos de formação da
Federação de Andebol de Portugal, à data das provas.
As Associações Regionais deverão coordenar o registo de equipas de todos os escalões no
portal da FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL (auxiliando e esclarecendo os candidatos)
até ao dia 22-06-2011, para coordenação central. O pagamento das taxas de inscrição será
confirmado, assim como o número de equipas com e sem requisitos. Após este processo, a
Federação de Andebol de Portugal avalizará quais as provas com condições para se realizarem
e quais não apresentam os requisitos mínimos, comunicando-o às Associações.
Os quadros competitivos/ organização de provas serão da responsabilidade das Associações.
As Associações Regionais terão obrigatoriamente de indicar à Federação uma Comissão
Técnica Disciplinar até 22-06-2011 que irá trabalhar em articulação com a Federação.
Até dia 01-08-2011 deverão as Associações Regionais indicar à Federação 2 equipas de cada
escalão que seguirão para a fase final. Caso uma Associação não reúna condições para indicar
essas equipas (quadro competitivo insuficiente, desistências, disciplina, etc.), serão apurados
os melhores terceiros lugares das restantes provas regionais.
A Imagem do Andebol de Praia (regulamentos/divulgação) utilizada deverá ser o logótipo
Federação de Andebol de Portugal.

