CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HANDEBOL

Filiada a International Handball Federation
Panamerican Team Handball Federation
Confederacion Sudamericana de Balonmano
Comitê Olímpico Brasileiro

Ofício Circular n°006 /2012-GP/ic
Aracaju (SE), 01 de Agosto de 2012
DE: Presidência
PARA: Federações Filiadas
Ref.: Circuito Brasileiro de Handebol de Areia

Prezados senhores,
Após consolidação efetiva no ranking internacional das Seleções Brasileiras de Beach
Handball Masculina e Feminina na Federação Internacional de Handebol – IHF, como potencias
na modalidade, e conforme conquista dourada de ambas equipes nos V Campeonatos Mundiais
de Beach Handball realizados em Omã de 08 a 13 de Julho de 2012; vimos através do presente
informar que realizaremos em Janeiro do próximo ano o Circuito Brasileiro de Handebol de
Areia.
Como parte do desenvolvimento excepcional das nossas equipes brasileiras em âmbito
internacional, entendemos o quão é importante a integração e apoio das federações no incentivo
de seus clubes e filiados à prática e participação dos eventos previstos no nosso calendário
nacional.
Para que seja possível a participação de equipes interessadas no evento, relacionamos
abaixo os critérios organizacionais para atendimento:
Período de pedido de inscrição para sediar as etapas regionais : Até o dia 10/08/2012
Número de etapas a serem realizadas – 04
Agosto, Setembro, Novembro, Dezembro
Período de inscrição para sediar a Etapa Final e Qualifying. :
15/10/2012
Em anexo, seguem os encargos das etapas regionais e final. Após recebimento deste
documento, solicitamos para que encaminhe seu parecer o mais breve possível para os e-mails
sec@brasilhandebol.com.br, presid@brasilhandebol.com.br e stanro@uol.com.br.
Agradecemos muito pela atenção e esperamos contar com seu apoio neste trabalho, pois
sua cooperação será fundamental para um ganho comum para a modalidade.
Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessarios.
Atenciosamente,

MANOEL LUIZ OLIVEIRA
Presidente CBHb
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