
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO:  ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES 
DESPORTIVOS 

 
 

ASSUNTO: CIRCUITO NACIONAL DE ANDEBOL PRAIA 2016 – REGULAMENTO DA 
PROVA – PRECISÕES 

 

 

Na sequência do Comunicado Oficial nº69 e Regulamento disponível no portal da FAP, 
informa-se: 
 
 

1- O processo de inscrição das equipas/atletas inicia-se a partir da presente data.  
 

2- Escalões Etários 2015/2016 (Artº 4 do Regulamento da Prova) 
 
 Masters Masculinos – Nascidos em 1997 e antes 
 Masters Femininos – Nascidos de 1998 e antes 
 Rookies Masculinos – Nascidos de 1998 a 2001 
 Rookies Femininos – Nascidos  de 1999 a 2002 
 

3- Taxas de Inscrição (Artº 6 do Regulamento da Prova) 
 
 Oficiais – 5,00€ 
 Masters – 6,00€ 
 Rookies – 4,00€ 
 Transferências (de acordo com o Artº9 do Regulamento da Prova) – 20,00€ 
 

4- Obrigatoriedade de todos os Clubes solicitarem o acesso ao Portal. 
 
 4.1 – As Associações Regionais devem fazer a inscrição do Clubes de Andebol 
 de Praia no Sistema de Informação. 
 
 4.2 – Devem comunicar aos serviços de informática da Federação os Clubes 
 inscritos de forma a ser emitido o acesso aos mesmos. 
 
 4.3 – O procedimento de inscrições é efetuado através da respetiva 
 Associação à imagem das épocas anteriores. 
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 4.4 – O acesso dos Clubes ao Sistema de Informação irá permitir ao Clube ter 
 acesso à competição (criação de lista de participantes) 
 

5- Circuitos Regionais – Obrigatoriedade de  todos os circuitos estarem criados 
no SI – Competições – Organização Competições 

 
6- Realizando-se na Nazaré de 8 a 10 de Julho de 2016 o Campeonato da Europa 

de Sub 16, informa-se as Associações Regionais que, caso existam provas 
nessa data, as mesmas não poderão prejudicar o trabalho das Selecções de 
Sub16 Masculinos e Femininos que participam no Europeu. 

 
7- Equipamento Feminino: 

 
A época em curso será definida como época de transição para o cumprimento integral 
do previsto nas IHF RULES – Regra 4.8 – Equipamentos. 
 
As equipas femininas que adotarem já esta época os equipamentos regulamentares 
(TOP e Bikini) terão um desconto nas inscrições de 5,00€ por atleta. O desconto só será 
atribuído se os referidos equipamentos forem utilizados em todos os jogos que as 
equipas participarem, sem exceção. Em caso de condições climatéricas adversas 
poderão utilizar por baixo dos mesmos camisolas e calças térmicas. 
 

Compete às Associações Regionais confirmarem esta norma nas respetivas 
competições, sendo que na Fase Final será a FAP a responsável. 
 
Informamos que na próxima época desportiva os equipamentos regulamentares serão 
obrigatórios,  
 
Masculinos – Camisolas de alças (sem mangas) e Calções 
Femininos – TOP e Bikini 
 
 

 
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste 
Comunicado. 

 

 

 

Lisboa, 02.05.2016 

 

 

 

 

 

                                                                 A DIREÇÃO 
 
 


