COMUNICADO OFICIAL N.º 114
ÉPOCA

2013/14

11/04/2014

Para conhecimento de todos os Clubes Filiados, Órgãos da Comunicação Social e
demais Entidades interessadas se comunica o seguinte:

Campeonato Nacional de Futebol de Praia 2014
A Federação Portuguesa de Futebol promove, de novo, o Campeonato Nacional de
Futebol de Praia, a que se refere o documento em anexo, e do qual salientamos os
seguintes pontos:
1. Inscrição das equipas decorre até 24 de Abril de 2014 nas Associações de Futebol,
através do preenchimento de formulário próprio e pagamento da taxa de inscrição.
2. Inscrição dos atletas decorre até 23 de Maio de 2014 nas Associações de Futebol.
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 que 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.
(Na AFL pagará seguro (20,0 €), Cartão (7,0 €) e Vinhetas (1,5 €))
8. A competição decorrerá em 3 fases.
I Fase (Nacional/Inter-regional – 4 zonas: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Sul).
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
II Fase (Nacional) – 16 clubes – 4 séries
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.
* As I e II Fases são organizadas pelas ADR’s por delegação da FPF, em jornadas
concentradas ao fim de semana (sábado e domingo).
** A Fase Final será organizada pela FPF.
P’la Direção

(Nuno Edgar Santos)
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