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Multa de 1.500 euros a les
jugadores d'handbol platja que es
van negar a jugar en biquini
El combinat noruec havia jugat amb malles el partit per la medalla de bronze al
campionat europeu com a protesta contra el reglament oficial

Selecció noruega d'handbol platja. | Twitter

Amb un top i unes malles. Les jugadores d'handbol platja de la selecció de Noruega van decidir
competir amb aquest uniforme al Campionat d'Europa. Ho van fer en el partit en què es jugaven
la medalla de bronze com a protesta contra el reglament oficial, que les obliga a anar en biquini.
Això, però, els hi ha valgut una multa de 1.500 euros per no haver competit amb l'equipació
reglamentària.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms
which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if
they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM
(https://t.co/LHSxXz91CM)
? Tradia (@amalieskram) July 15, 2021
(https://twitter.com/amalieskram/status/1415765005350445060?ref_src=twsrc%5Etfw)
Les jugadores ho consideren discriminatori, antiquat i creuen que sexualitza les
esportistes. És per això que es van saltar la normativa i van cobrir el seu torç i les seves cames. De
fet, l'equip noruec estava disposat a saltar-se les regles en tots els partits, però la Federació
Europea d'Handbol (EHF) va endurir la sanció.
"Primer ens van dir que ens imposarien una multa de 500 corones per persona i partit, que
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en total serien 50.000 corones. Vam dir que sí", expliquen, fins que van començar les
amenaces de desqualificació. "Així que ens vam veure obligades a jugar amb biquini", assegurava
la capitana de la selecció, Katinka Haltvik.
La federació noruega ha estat protestant des de principis d'any i demanant la supressió de la
norma, però de moment no han escoltat la seva petició. Perquè us feu una idea de la diferència
que hi ha entre la vestimenta de la selecció masculina i femenina, us deixem una foto.

For anyone curious, this is a group shot of both beach handball teams from Norway.
pic.twitter.com/sJdnlsojzB (https://t.co/sJdnlsojzB)
? Ina Aletheia (@inaaletheia) July 18, 2021
(https://twitter.com/inaaletheia/status/1416859108221796354?ref_src=twsrc%5Etfw)
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