INFORMACIÓ IV TOUR D’HANDBOL PLATJA, EDICIÓ 2022

Comuniquem que ja està obert el termini per inscriure equips i tramitar llicències
per a les competicions d’Handbol Platja 2022.
Per a aquesta edició del 2022 la Federació Catalana d’Handbol (FCH)
organitzarà oficialment les competicions sèniors, juvenils, cadets i infantils
(masculines i femenines) mitjançant el reconeixement de tornejos que
organitzaran diferents entitats (les quals veureu relacionades més a baix a
l’apartat de Calendari del Tour). Per a cada torneig, s’organitzaran competicions
per categoria i sexe, en funció del nombre d’equips inscrits.
Els organitzadors locals de cada torneig i els equips participants hauran de
complir amb els requisits establerts a la normativa, reglamentació i bases del IV
Tour d’Handbol Platja que s’enviarà amb posterioritat.
Les inscripcions d’equips i la tramitació de llicències de totes les categories
s’hauran de fer a través de l’aplicació informàtica d’Isquad de la Federació
Catalana d’Handbol (s’adjunten instruccions). En relació a la tramitació de
llicències, les persones que no estiguin donades d’alta al sistema s’han
d’afiliar prèviament per poder continuar el procediment.

Tant per a les entitats organitzadores de tornejos com pels equips que participin
al IV Tour d’Handbol Platja 2022, seran d’obligat compliment aquests
requisits:
Equips participants de totes les categories:
-

Inscriure els equips a la FCH mitjançant l’aplicació informàtica d’Isquad, fent el
corresponent pagament de les quotes d’inscripció per torneig. Abans
d’inscriure’s a qualsevol torneig, s’haurà d’haver fet la corresponent inscripció a
la FCH i presentar a l’entitat organitzadora del torneig en qüestió el comprovant
d’inscripció a la FCH.

-

Tramitar a la FCH mitjançant l’aplicació informàtica d’Isquad l’assegurança
esportiva, la llicència federativa i les autoritzacions, fent el corresponent
pagament de les quotes d’inscripció per torneig.

-

Sense complir els requisits establerts en els apartats anteriors no es podrà
participar en cap torneig.

Entitats/Clubs organitzadors de tornejos:
-

No podran incloure al calendari de competició del seu torneig cap equip que no
s’hagi inscrit primer a la FCH i hagi satisfet la quantitat econòmica corresponent,
sol·licitant abans el comprovant d’inscripció a la federació.

-

No podrà participar al corresponent torneig cap esportista (jugador, jugadora,
oficial i tècnic) que no hagi tramitat correctament la llicència federativa,
l’assegurança esportiva obligatòria i la pertinent autorització, havent satisfet a la
FCH, abans de l’inici del torneig, el pagament de les quotes corresponents.

L’incompliment d’aquests requisits (per part d’equips participants i/o
entitats organitzadores), a banda de la prohibició de participació d’aquests
equips en el corresponent torneig, comportarà l’immediat informe al
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCH, comunicant
l’impagament de quotes i taxes federatives establertes per la FCH i la
participació incorrecta d’equip o equips al torneig en qüestió, amb les
possibles sancions disciplinàries que això pugui comportar, tant pels
equips com per a les entitats organitzadores de tornejos del IV Tour
d’Handbol Platja.
1. INSCRIPCIONS D’EQUIPS
Per acceptar les inscripcions s’haurà d’estar al corrent de pagament de la
temporada anterior (taxes llicències, assegurança, inscripcions).
S’adjunten les quotes d’inscripció d’equips per a cada torneig (independentment
de la inscripció a l’entitat organitzadora):

Categoria
Sènior
Juvenil
Cadet
Infantil

Quotes
d'inscripció per
torneig
16,00 €
13,00 €
11,00 €
5,00 €

2. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I ASSEGURANÇA ESPORTIVA
S’han de tramitar les llicències i assegurances de totes les llicències, a excepció
de l’assegurança d’aquelles llicències de platja tramitades amb el mateix club
amb que tenen llicència en vigor la temporada 201/2022 en modalitat pista.
En aquests casos, al tramitar la llicència “No s’ha de sol·licitar
l’assegurança”.
No s’ha 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-la 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
Taxa
Categoria Assegurança
llicència
Esportiva
Sèniors
15,00 €
3,40 €
Juvenils
15,00 €
3,40 €
Cadets
10,00 €
3,40 €
Infantils
10,00 €
3,40 €
Alevins
10,00 €
Gratuïta
Benjamins
10,00 €
Gratuïta
Oficials
7,00 €
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 2022

Dates
18-19/06/22
09-10/07/22
16-17/07/22
06-07/08/22

Totes les categories
Torneig d'Handbol Platja de Gavà
Torneig d’Handbol Platja d’OAR Gràcia Sabadell
Torneig d'Handbol Platja de Mataró
Torneig d'Handbol Platja de Castelldefels

