INFORMACIÓ II TOUR D’HANDBOL PLATJA, EDICIÓ 2019
Comuniquem que ja està obert el termini per inscriure equips i tramitar llicències
per a les competicions d’Handbol Platja 2019.
Per a aquesta edició el 2019 la Federació Catalana d’Handbol (FCH) organitzarà
oficialment les competicions sèniors i juvenils (masculines i femenines) i cedirà
la gestió i organització de la resta de competicions (cadet, infantil, aleví i benjamí)
a organitzadors locals, que hauran de complir amb els requisits establerts a la
normativa per a desenvolupar l’esmentat Tour d’Handbol Platja.
Les inscripcions d’equips i la tramitació de llicències de totes les categories (de
benjamí fins a sènior, ambdues incloses) s’hauran de fer a través de l’aplicació
informàtica Isquad de la Federació Catalana d’Handbol (s’adjunten instruccions).
Es recorda que per poder participar al Tour d’Handbol Platja 2019 sènior i juvenil,
els equips han de tramitar les seves inscripcions als diferents tours segons
procediment establert.
S’adjunta la Normativa, reglamentació i bases d’Handbol Platja en documents
adjunts així com totes les taxes i tarifes arbitrals aprovades a la darrera
Assemblea de la Federació Catalana d’Handbol celebrada el passat 18/05/19.


Les persones que no estiguin donades d’alta al sistema s’han d’afiliar per
poder continuar en el procediment.

1. INSCRIPCIONS D’EQUIPS
Per acceptar les inscripcions s’haurà d’estar al corrent de pagament de la
temporada anterior (taxes llicències, assegurança, inscripcions).
Tal i com es va aprovar a la darrera assemblea, adjuntem les quotes d’inscripció
de sèniors i juvenils, aquestes s’hauran d’abonar per a cada torneig

Categoria

Quotes
d'inscripció per
torneig

Sènior
Juvenil

16,00 €
13,00 €

2. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I ASSEGURANÇA ESPORTIVA
S’han de tramitar les llicències i assegurances de totes les categories, a excepció
dels clubs que participin com a tal a qualsevol competició de platja i que la
llicència de jugador/a estigui en vigor en el mateix club a la temporada 2018/2019
a la modalitat de pista. En aquest cas, al tramitar la llicència “No s’ha de sol·licitar
l’assegurança”. No han de clicar el botó per demanar l’assegurança ja que
tenen en vigor l’assegurança en el seu club. Compte, perquè en cas de demanar
l’assegurança es generarà la factura i hauran de pagar l’assegurança de platja,
essent no retornable per part de la federació.
El termini per tramitar llicències són els dimecres abans de cada torneig.
Per tramitar les llicències s’han de tenir tots els procediments establerts
complerts.
2.1

TARIFES DE LLICÈNCIES ASSEGURANÇA ESPORTIVA
Categoria

Sèniors
Juvenils
Infantils
Cadets
Alevins
Benjamins
Oficials

Assegurança
Taxa llicència
Esportiva

14,50 €
14,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
6,50 €

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €

3. SISTEMA DE PAGAMENT
A l’apartat de facturació de l’aplicació podeu veure el llistat de les factures que
s’han generat i estan pendent de pagament.
Tots els pagaments d’handbol platja s’han de fer per TPV.
Un cop consti el pagament de les factures generades, la FCH validarà equip,
llicències, assegurança esportiva ...

4. CALENDARI DEL TOUR DE LA FCH D’HANDBOL PLATJA 2019

Dates
15 -16/06/19
05-06/07/19
13-14/07/19
20-21/07/19
26-27/07/19
Dates
15-16/06/19
05-06/07/19
13-14/07/19
20-21/07/19
26-27/07/19

Sèniors i Juvenils
Torneig d'Handbol Platja "Ciutat de Gavà"
Torneig d'Handbol Platja "Ciutat de Calella"
Torneig d'Handbol Platja de Mataró
OAR Cup Sabadell
Torneig d'Handbol Platja Castelldefels
Base (Cadets, Infantils i Alevins)
Torneig d'Handbol Platja "Ciutat de Gavà"
Torneig d'Handbol Platja "Ciutat de Calella"
Torneig d'Handbol Platja de Mataró
OAR Cup Sabadell
Torneig d'Handbol Platja Castelldefels

Cal tenir present que a cada Tour s’haurà d’abonar la inscripció corresponent a
la seu del mateix.

5. ANNEXES
5.1 Instruccions bàsiques Isquad
5.2 Reglament del II Tour Handbol Platja
5.3 Pòlissa assegurança esportiva
5.3.1 Comunicació d’accident d’Handbol Platja
5.3.2 Protocol d’actuació en cas d’accident.

