Nota à Imprensa
Participação nos Jogos Olímpicos da Juventude
O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos da Juventude (JOJ), que se realizam no
próximo mês de outubro, em Buenos Aires, estabeleceu a condicionante de cada
país poder apenas participar com uma seleção, por género, nas modalidades
coletivas que integram o respetivo quadro competitivo (andebol de praia, futsal,
hóquei em campo e rugby).
O Comité Olímpico de Portugal (COP) definiu como critério prioritário que se mais
do que uma modalidade estivesse qualificada, participariam duas modalidades e
não apenas uma única, garantindo uma maior diversidade da representação
nacional.
Acontece que no quadro dos processos de qualificação, muito exigente para o
Andebol de Praia, em comparação com outras modalidades, e não obstante as
muitas reservas que se nos colocam quanto ao comportamento e à metodologia
seguida pelas entidades que gerem o futebol internacional, a verdade é que no
momento de encerramento das inscrições (6 de agosto) se encontravam apenas
elegíveis para participar, as Seleções de Portugal de Andebol de Praia (femininos
e masculinos) e a seleção de futsal feminina.
Face aos critérios que estavam estabelecidos, o COP decidiu que Portugal
participará nos Jogos Olímpicos da Juventude com as Seleções de Andebol de
Praia Masculina e futsal feminina.
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) tem tido uma aposta clara no Andebol
de Praia, com vista à participação nos mais importantes palcos internacionais. Há
vários anos que vem preparando a presença nos JOJ, e que passou pela realização
do Europeu Sub16 na Nazaré (2016), as participações no Europeu Sub17 na
Croácia e no Mundial Sub17 das Maurícias (2017) e, este ano, no Europeu Sub18
(Montenegro), sempre com resultados excecionais e prometedores para o futuro
da modalidade.
A Seleção Feminina fez um percurso irrepreensível, como são prova os resultados
nas competições já referidas, merecendo ser uma das seleções escolhidas. A FAP
tudo fez, junto das entidades competentes, para que fosse reconhecido este facto.
Lamentamos que não tenha sido possível a presença da Seleção Feminina neste
evento de referência, no qual, estamos certos, deixaria uma marca bastante
positiva.

Acreditamos que os jovens da Seleção Masculina saberão lutar para trazer para
Portugal um desempenho e um resultado que orgulhem o Andebol Português.
Uma palavra de reconforto para todas as que contavam participar e não o vão
poder fazer, e de grande incentivo para a equipa que vai representar Portugal e o
nosso Andebol de Praia na Argentina.
Continuaremos a apostar no futuro do Andebol de Praia e nos jovens (femininos e
masculinos) que têm representado a bandeira nacional.

