
ASSUNTO:DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES 
DESPORTIVOS

ASSUNTO:TORNEIO DE SELEÇÕES REGIONAIS 2022/2023

Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se:

Na  época  desportia  2022-2023,  como  já  haiia  sido  apresentado,  o  Torneio  de  seleções
regionais passará a ser organizado para o escalão de Sub-14 (atletas nascidos em 2009-2010).
O Torneio de seleções será realizado no Algarie no fnal da época desportia (15 a 18 de
junho),  com  a  presença  de  todas  as  seleções  regionais  (femininas  e  masculinas),  com  a
denominação Festa do Andebol – Lagoa 2023.

Este  torneio  trata-se  de  uma proia de  caráter  aberto  (deverão  oficilczir  i  cnsircção  ité
31.10.2022),  não  sendo  realizadas  fases  de  apuramentos  intermédias,  pelo  que  existe  a
necessidade de aumentar o número de competções inter-associações de caráter informal.
Assim, propõe-se a realização de 3 mini-torneios de um dia, com organização exclusiia das
Associações Regionais.

Datas possíieis para os torneios inter-regionais:
17/18.12.2022 (M/F)
11/12.02.2023 (F)
18/19.02.2023 (M)
25/26.02.2023 (M)
04/05.03.2023 (M)
13/14.05.2023 (M/F)
20/21.05.2023 (M/F)
27/28.05.2023 (M/F)

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

Lisboa, 08.09.2022

                                                                        A Direção
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