FUTEBOL DE PRAIA – 2014
I - Campeonato Nacional de Futebol de Praia 2014
1. Inscrição das equipas decorre até 24 de Abril de 2014 nas Associações de Futebol, através do
preenchimento de formulário próprio (em anexo) e pagamento da taxa de inscrição.
2. Inscrição dos atletas decorre até 23 de Maio de 2014 nas Associações de Futebol, na plataforma
específica do CN de Futebol de Praia.
3. O Sorteio do CN será no dia 12 de Maio de 2014.
4. A competição começa no dia 31 de Maio de 2014.
5. Cada equipa inscrita terá de indicar o elemento/treinador para participar num curso organizado
pela FPF. A temática do curso incidirá no treino em Futebol de Praia, e decorrerá nos dias 17 e
18 de Maio de 2014 no centro de estágio de Rio Maior.
6. Taxa de Inscrição: 50€ por equipa.
7. Taxa de inscrição de atletas: isento na FPF.
8. A competição decorrerá em 3 fases:
1ªFase (Nacional/Inter-regional – 4 zonas)
 Participam as equipas que se inscreverem nas ADR’s.
 País é dividido em 4 zonas geográficas: Norte, Centro Lisboa e Vale do Tejo e Sul.
 Cada ADR’s com clubes inscritos tem de indicar um campo na sua área de jurisdição
para a realização dos jogos.
 O número de séries em cada zona geográfica será definido após o fecho das inscrições.
 Os clubes que não se qualificarem para a segunda fase da prova, iniciam a participação
na Taça de Portugal.
Calendário:
31 de Maio a 6 de Julho - 5 fins de semana
2ªFase (Nacional) – 16 clubes – 4 séries
 16 clubes das 4 zonas geográficas da primeira fase qualificam-se para a segunda fase.
O número de clubes que se apura para a segunda fase em cada zona geográfica será
publicado em comunicado oficial, após o fecho das inscrições, atendendo ao número
de clubes participantes.
 O País é dividido em 4 zonas geográficas: Norte, Centro Lisboa e Vale do Tejo e Sul. Os
Clubes competem nessa área geográfica para apurar dois clubes de cada área
geográfica para a fase final de apuramento do campeão.
 A fase final do campeonato nacional tem em 2014 a participação de oito clubes,
considerando que é necessário apurar os oito clubes que vão participar na “Liga de
Futebol de Praia” em 2015.
Calendário:
12 de Julho a 24 de Agosto - 3 fins de semana
Fase Final – 8 Clubes (clubes que participam em 2015 na liga de Futebol de Praia)
Calendário:
29, 30 e 31 de Agosto – 3 dias de competição.
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9.

As fases I e II são organizadas pelas ADR por delegação da FPF, em jornadas concentradas ao fim
de semana (sábado e domingo).
10. A fase final (III) será organizada pela FPF.
11. Calendário de actividades a realizar.
Data
a) até 24 de Abril de 2014
b) até 23 de Maio de 2014
c) 12 de Maio de 2014
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

17 e 18 de Maio de 2014
31 de Maio a 6 de Julho de 2014.
até 9 de Julho
12 de Julho a 24 de Agosto de 2014.
16 de Julho
21 de Julho
18 de Agosto
29, 30 e 31 de Agosto de 2014.

Actividade
Inscrição das equipas nas Associações de Futebol
Inscrição de atletas nas Associações de Futebol
Sorteio do Campeonato Nacional
Envio do Caderno de Encargos para candidatura das ADR’s ás fases finais
(CN+TP).
Curso sobre treino em Futebol de Praia
Competição (Fase I) – fase Nacional/Inter-regional
Prazo de entrega das candidaturas: fase final CN+TP
Competição (Fase II) – fase Nacional
Anúncio da decisão do local de realização da fase final do CN+TP
1ª visita técnica ao local de realização da fase final do CN+TP
2ª visita técnica ao local de realização da fase final do CN+TP
Competição (Fase III) – Fase final

II – Taça de Portugal
Os clubes eliminados na 1ª fase do campeonato nacional disputam as primeiras eliminatórias da Taça
de Portugal. Os clubes que participam na II fase do Campeonato Nacional são integrados na taça de
Portugal numa fase posterior. O formato da Taça de Portugal e número de eliminatórias é divulgado
em comunicado oficial após o fecho das inscrições das equipas para o Campeonato Nacional.
Calendário:
Julho: 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27
Agosto: 2 e 3, 9 e 10, 16 e 17, 23 e 24, 30 e 31
Final 4 da Taça de Portugal – 6 e 7 de Setembro de 2014
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III – Provas oficiais da FIFA BSWW (Selecção Nacional e Clube Campeão Nacional)
entre Junho e Agosto de 2014.
Junho
data
3a8

27 a 29

20 a 22
27 a 29

evento
Euro Winners Cup
Catânia-Sicília (ITA)
Euro Beach Soccer League
1ª Etapa
Catânia-Sicília (ITA)
Euro Beach Soccer League
2ª Etapa
Valence (FRA)
Euro Beach Soccer League*
Sopot (POL)

Julho
data
11 a 13

18 a 20

25 a 27

evento
Euro Beach Soccer League
3ª Etapa
Moscovo (RUS)
Euro Beach Soccer League
4ª Etapa
Haia (NED)

Agosto
data
8 a 10

14 a 17

evento
Euro Beach Soccer League*
5ª Etapa
Siófok (HUN)
Euro Beach Soccer League*
Super Final
Torredembarra (ESP)

BSWW tour Mundialito

* Etapas da EBSL em que Portugal vai participar. A participação na super final depende de apuramento. A
Liga Europeia/EBSL 2014 é a prova de apuramento para os Jogos Europeus organizados pela associação dos
Comités Olímpicos Europeus - 2015 (Baku-Azerbeijão).
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