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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: ANDEBOL PRAIA – MODELO COMPETITIVO PARA A ÉPOCA 2019/2020
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se:
Este ano terá início uma nova competição para Seniores Masculinos e Femininos:
“PORTUGAL BEACH HANDBALL TOUR” (Regulamento em anexo)
1. CAMPEONATOS REGIONAIS: Serão aqueles que fazem parte de uma competição
regional reconhecida pela FAP.
2. QUADRO DE IDADES
SENIORES nascidos até 2001
SUB-18 nascidos de 2002 a 2004
SUB-15 nascidos de 2005 a 2007
SUB-12 nascidos de 2008 a 2010
Minis nascidos em 2011 e 2012
3. TAMANHO DA BOLA
BOLA Nº 1 (Trial verde) – Todos os escalões Femininos e Sub15 masculinos)
BOLA Nº 2 (Trial vermelha) – Seniores e Sub18 masculinos
4. INSCRIÇÕES E TAXAS
As inscrições de Atletas de Andebol de Praia devem cumprir o previsto no Anexo 1 do
Comunicado Oficial Nº 1 – Época 2019/2020. (igual ao “indoor”)
Todas as equipas têm que pertencer a Clubes legalmente constituídos e
regulamentarmente filiados na respectiva Associação Regional na época 2019/2020.
Serão consideradas inscrições independentes do Indoor e deverão ser feitas no SI FAP
na parte do Andebol de Praia. São consideradas como novas inscrições.

Taxas (iguais a 2018/2019):
Oficiais
Seniores
SUB-18
Restantes escalões
Transferências

5,00€
6,00€
4,00€
Isento
20,00€

Taxas especiais para Atletas não Portugueses:
Europeus Comunitários: 50,00€
Europeus de fora da Comunidade Europeia: 100,00€
Outros Continentes: 150,00€
Cada Clube tem que inscrever um mínimo de 10 jogadores que possam representar a
Seleção Nacional Portuguesa.

FASE FINAL NACIONAL

SENIORES FEMININOS E MASCULINOS
Torneio único, cuja organização corresponde na sua totalidade à FAP em colaboração
com a Associação Regional correspondente.
DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS DE CLUBES PARA O ANO
2020.
Adquirirá o direito de participação na “CHAMPIONS CUP” a equipa vencedora da
Fase Nacional sénior, tanto na categoria masculina como feminina.
1. DATA E LUGAR DE REALIZAÇÃO
A Fase Final realiza-se de 31 de julho a 2 de agosto em Espinho.
Todos os escalões terão competição no dia 31 de julho (sexta-feira).

2. EQUIPAS E JOGADORES PARTICIPANTES.
SENIORES
Participam no máximo 16 equipas masculinas e 12 femininas
Passam diretos os Campeões Regionais dos Circuitos Regulares e no máximo 10
equipas masculinas e 8 femininas do “Portugal Beach Handball Tour”.
PROVA DE QUALIFYING
Apura até 4 equipas masculinas e 2 femininas para o quadro final.
Podem participar no Qualifying as equipas não apuradas do “PBT” e as restantes
apuradas dos Circuitos Regionais Regulares, cuja informação sairá em Comunicado
Oficial.
Esta prova é jogada no dia 31 de julho em sistema de eliminatórias (sorteio
condicionado entre equipas do PBT e Regionais – 2 potes).
Os jogadores que não podem representar a Seleção Nacional Portuguesa só podem
participar na Fase Final se jogarem 3 Torneios do Circuito Regional ou 3 Etapas do
Portugal Beach Handball Tour.

3. COMPETIÇÕES REGIONAIS
As Competições Regionais de Andebol de Praia, serão as competições organizadas pela
Associação Regional correspondente, que deverão cumprir os requisitos estabelecidos
para serem reconhecidas oficialmente como tais pela FAP.
Requisitos mínimos para Circuitos Regulares:
Para que uma competição regional seja aprovada pela FAP, e os seus campeões ou
classificados obtenham os benefícios desta normativa, deverão cumprir os seguintes
requisitos:
- Organizar um Circuito ou Campeonato Regional, em datas distintas com pelo menos
três torneios.
- Contar com um mínimo de quatro equipas de cada escalão.
- Os jogos deverão ser dirigidos por árbitros de categoria nacional ou regional,
reconhecidos pelo Conselho de Arbitragem da FAP. Deve contar com a presença de um
delegado federativo ou um responsável da competição que exercerá as funções de
delegado federativo, sendo nomeados pela Associação Regional

- Competição de base:
Será importante mas não obrigatório organizar e publicitar um torneio de base, tanto
em masculinos como femininos. Para a sua viabilidade deverá ter como mínimo a
participação de quatro equipas.
- Cada uma destas Associações Regionais deverá organizar pelo menos uma das
atividades formativas das que se planeiem pela FAP, dirigidas á formação de
treinadores, além de um curso de árbitro regional.
Para que estas competições sejam reconhecidas pela FAP, as Associações Regionais
deverão enviar uma inscrição juntando a seguinte informação:
- Data, lugar e nome de cada torneio.
- As inscrições devem ser enviadas antes de 30 de maio de 2020 e a FAP comunicará o
reconhecimento ou não, da competição à Associação Regional correspondente até 13
de julho de 2020.
4. FASE FINAL NACIONAL 2019-2020 - SUB-18 e SUB-15
Esta Fase Final realiza-se na mesma data, de 31 de julho a 2 de agosto, e mantém o
modelo das épocas anteriores.
NA FASE FINAL NACIONAL APENAS PODE PARTICIPAR UMA EQUIPA DE CADA CLUBE
POR ESCALÃO (Não são permitidas equipas “A” e “B”)

ANEXO: REGULAMENTO ESPECÍFICO DO “PORTUGAL BEACH HANDBALL TOUR”

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste
Comunicado.
Lisboa, 04.03.2020

A DIREÇÃO

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA PROVA
PORTUGAL BEACH HANDBALL TOUR 2020
“PBT”
Esta prova é destinada ao escalão Sénior Masculino e Feminino
I -Participantes
1. Clubes
a. Participam os Clubes inscritos regulamentarmente, legalmente
constituídos e filiados na respectiva Associação Regional na Época 20192020.
b. Os Clubes têm que efectuar a sua inscrição até ao dia 15 de maio de
2020.
2. Jogadores
a. Podem participar todos os jogadores seniores ou inscritos como seniores.
b. Cada Clube tem como limite a inscrição de 14 atletas que terão de manter
até ao final da época. Substituição de atletas apenas com Atestado
Médico ou situações excepcionais que serão analisadas pela direcção da
Federação de Andebol de Portugal.
c. Cada Clube tem que inscrever um mínimo de 10 jogadores que possam
representar a Seleção Nacional Portuguesa.

3. Treinadores
a. Obrigatoriedade de Treinador com TPTD de Grau 1.

II -Inscrições

As inscrições de Atletas de Andebol de Praia devem cumprir o previsto no Anexo 1 do
Comunicado Oficial Nº1 – Época 2019/2020. (igual ao indoor)
Os jogadores estrangeiros ou portugueses a jogar fora de Portugal não necessitam de
Certificado Internacional assumindo os próprios todas as responsabilidades
contratuais.
Serão consideradas inscrições independentes do “indoor” e deverão ser feitas no SI da
FAP na parte do Andebol de Praia. São consideradas como novas inscrições.

III – Modelo Competitivo

A prova é disputada em 3 etapas:




27 e 28 de junho – Sesimbra
11 e 12 de julho – Costa da Caparica
26 e 27 de julho – Figueira da Foz

Participam 16 equipas masculinas e 12 equipas femininas.
A classificação e desempates são feitos conforme o Artº 11º do Regulamento de
Andebol de Praia da FAP.
Os 10 primeiros classificados nos masculinos e os 8 primeiros femininos
participam directamente na Fase Final Nacional de 31 de julho a 2 de agosto em
Espinho.
As restantes equipas não apuradas diretamente podem participar no Qualifying
que se disputa antes da Fase Final para ocupar os lugares em aberto.
Após o términus do prazo de inscrição será definida toda a estrutura da prova.

Caso o número de inscrições ultrapasse o número previsto (16 equipas masculinas e 12
equipas femininas), aplicam-se os seguintes critérios:
1. Do Ranking 2018/2019 – Masculinos – 8 primeiros, Femininos – 6 primeiros.
2. Equipas com maior nº de atletas Internacionais de Andebol de Praia à data de
31dez2019.
3. Equipas com escalões de formação (nº de equipas)
4. Clubes com equipas seniores nos Regionais (equipa A e B)
Para confirmação destes critérios os Clubes terão que fazer uma pré-inscrição nas
Associações Regionais das equipas com que pretendem participar, também até ao dia 15
de maio.
IV – Taxa de Inscrição
Taxa de Inscrição na Prova: 900,00€ (novecentos euros)
Ao abrigo do Projeto de Desenvolvimento do Andebol Feminino, a organização do
“Portugal Beach Handball Tour” atribui um desconto de 50,00€ para todas as equipas
femininas.
- Esta taxa é única e inclui a participação nos 3 Torneios e Fase Final / Qualifying
A organização disponibiliza dormidas em escolas, salas de aula / pavilhões (os
participantes devem ser portadores de colchões e saco cama).
V - Disposições Finais
1. As normas constantes no presente Regulamento desportivo são de natureza especial,
prevalecendo sobre as disposições que o contradigam na demais regulamentação geral
em vigor.
2. Em tudo o que não vem especificado no presente Regulamento Desportivo ou em
regulamentações posteriores, aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações.
3. Todos os casos omissos são resolvidos pela Direção da FAP.
4. O presente regulamento vigora para a época 2019-2020.

