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JUNIORES “E” – BENJAMINS “SUB-10”
CAMPEONATO DISTRITAL – 1ª FASE
1 – Participam 11 equipas, divididas entre as séries A (6 equipas) e B (5
equipas), que jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em duas voltas,
a fim de se encontrar a classificação para o escalonamento da 2ª Fase da prova,
de acordo com as disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do
Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
2 – Os 3 primeiros classificados de cada série (A e B) ficam apurados disputar a
1ª Divisão Distrital na 2ª fase. Os 4º e 5º classificados de cada série (A e B) e o
6º classificados da série A ficam apurados para disputar o 2ª Divisão Distrital na
2ª fase.
3 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CAMPEONATO DISTRITAL – 2ª FASE
5 – Participam 11 equipas divididas em duas divisões (Campeonato Distrital da
1ª Divisão, 2ª Divisão) de 6 equipas (1ª Divisão) e 5 equipas (2ª Divisão),
respectivamente (que iniciam a prova com zero pontos), que jogarão entre si,
por pontos, em duas voltas, a fim de se encontrar o Campeão Distrital da 1ª
Divisão e 2ª Divisão, de acordo com as disposições genéricas e especiais deste
Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
6 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
7 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
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PRÉMIOS
8 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora da 1ª Divisão e 2ª Divisão.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
9 – A Taça A. F. P. tem a participação de 11 equipas.
10 – É composta por 4 eliminatórias.
11 – Será disputada do seguinte modo:

1ª ELIMINATÓRIA
Participam 6 equipas, ficando apuradas 3 para a eliminatória seguinte. Ficam isentas 5
equipas.

QUARTOS-DE-FINAL
Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte.

MEIAS-FINAIS
Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a Final.

FINAL
Participam as 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.
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12 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
13 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
14 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
15 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
16 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital da 1ª Divisão e da Taça Associação de Futebol de
Portalegre.
17 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital da 1ª Divisão ser a
mesma da Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a
equipa finalista vencida dessa mesma Taça.
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18 – A SuperTaça da Associação de Futebol de Portalegre será disputada num
só jogo, a realizar em local a designar.
19 – O jogo terá a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
20 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
21 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
22 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “E” – BENJAMINS “SUB-11”
CAMPEONATO DISTRITAL – 1ª FASE
1 – Participam 12 equipas, divididas em duas séries de 6, que jogarão todas
entre si (na sua série), por pontos, em duas voltas, a fim de se encontrar a
classificação para o escalonamento da 2ª Fase da prova, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
2 – Os 3 primeiros classificados de cada série (A e B) são apurados para disputar
a 1ª Divisão Distrital na 2ª fase. Os 4º, 5º e 6º classificados de cada série (A e B)
ficam apurados para disputar o 2ª Divisão Distrital na 2ª fase.
3 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CAMPEONATO DISTRITAL – 2ª FASE
5 – Participam 12 equipas divididas em duas divisões (Campeonato Distrital da
1ª Divisão e 2ª Divisão) de 6 equipas cada (que iniciam a prova com zero
pontos), que jogarão entre si, por pontos, em duas voltas, a fim de se encontrar
o Campeão Distrital da 1ª Divisão e 2ª Divisão, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
6 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
7 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
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PRÉMIOS
8 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora da 1ª Divisão e 2ª Divisão.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
9 – A Taça A. F. P. tem a participação de 12 equipas.
10 – É composta por 4 eliminatórias.
11 – Será disputada do seguinte modo:

1ª ELIMINATÓRIA
Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte. Ficam isentas 4
equipas.

QUARTOS-DE-FINAL
Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte.

MEIAS-FINAIS
Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a Final.

FINAL
Participam as 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.
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12 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
13 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
14 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
15 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
16 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital da 1ª Divisão e da Taça Associação de Futebol de
Portalegre.
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17 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital da 1ª Divisão ser a
mesma da Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a
equipa finalista vencida dessa mesma Taça.
18 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
19 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
20 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
21 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
22 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “D” – INFANTIS
CAMPEONATO DISTRITAL – 1ª FASE
1 – Participam 17 equipas, divididas entre as séries A (6 equipas), B (5 equipas)
e C (6 equipas), que jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em
duas_voltas, a fim de se encontrar a classificação para o escalonamento da 2ª
Fase da prova, de acordo com as disposições genéricas e especiais deste
Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
2 – Os 2 primeiros classificados de cada série (A, B e C) ficam apurados para
disputar, na 2ª fase, a 1ª Divisão Distrital. Os 3º e 4º classificados de cada série
(A, B e C) ficam apurados para disputar, na 2ª fase, a 2ª Divisão Distrital. Os 5º e
6º classificados das séries (A e C) e 5º classificado da série B ficam apurados
para disputar, na 2ª fase, a 3ª Divisão Distrital.
3 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CAMPEONATO DISTRITAL – 2ª FASE
5 – Participam 17 equipas divididas em três divisões (Campeonato Distrital da
1ª Divisão, 2ª Divisão e 3ª Divisão) de 6 equipas (1ª Divisão, 2ª Divisão) e 5
equipas (3ª Divisão), respectivamente (que iniciam a prova com zero pontos),
que jogarão entre si, por pontos, em duas_voltas, a fim de se encontrar o
Campeão Distrital da 1ª Divisão, 2ª Divisão e 3ª Divisão, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
6 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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7 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

PRÉMIOS
8 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora da 1ª Divisão, 2ª Divisão e 3ª Divisão.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
9 – A Taça A. F. P. tem a participação de 17 equipas.
10 – É composta por 5 eliminatórias.
11 – Será disputada do seguinte modo:

1ª ELIMINATÓRIA
Participam 2 equipas, ficando apurada 1 para a eliminatória seguinte. Ficam isentas 15
equipas.

OITAVOS-DE-FINAL
Participam 16 equipas, ficando apuradas 8 para a eliminatória seguinte.

QUARTOS-DE-FINAL
Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte.
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MEIAS-FINAIS
Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a Final.

FINAL
Participam as 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.

12 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
13 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
14 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
15 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
16 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital da 1ª Divisão e da Taça Associação de Futebol de
Portalegre.
17 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
18 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre, será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
19 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
20 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
21 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
22 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “C” – INICIADOS
TAÇA DE HONRA
1 – Participam 11 equipas, divididas entre as séries A (6 equipas) e B (5
equipas), que jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em uma volta, a
fim de se encontrar o vencedor de cada série, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
2 – O primeiro classificado de cada série disputará a final.
3 – Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
5 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
6 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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CAMPEONATO DISTRITAL – 1ª FASE
7 – Participam 11 equipas, divididas entre as séries A (6 equipas) e B (5
equipas), que jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em duas voltas,
a fim de se encontrar a classificação para o escalonamento da 2ª Fase da prova,
de acordo com as disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do
Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
8 – Os 3 primeiros classificados de cada série (A e B) ficam apurados disputar a
1ª Divisão Distrital na 2ª fase. Os 4º e 5º classificados de cada série (A e B) e o
6º classificados da série A ficam apurados para disputar o 2ª Divisão Distrital na
2ª fase.
9 – Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
10 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CAMPEONATO DISTRITAL – 2ª FASE
11 – Participam 11 equipas divididas em duas divisões (Campeonato Distrital da
1ª Divisão, 2ª Divisão) de 6 equipas (1ª Divisão) e 5 equipas (2ª Divisão),
respectivamente (que iniciam a prova com zero pontos), que jogarão entre si,
por pontos, em duas voltas, a fim de se encontrar o Campeão Distrital da 1ª
Divisão e 2ª Divisão, de acordo com as disposições genéricas e especiais deste
Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
12 – Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
13 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
14 – A equipa vencedora da 1ª Divisão ficará apurada para participar no
Campeonato Nacional de Juniores “C”, na Época 2018/19. Se a mesma abdicar
da subida, serão convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela
classificativa.
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PRÉMIOS
15 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora da 1ª Divisão e 2ª Divisão.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
16 – A Taça A. F. P. tem a participação de 11 equipas.
17 – É composta por 4 eliminatórias.
18 – Será disputada do seguinte modo:

1ª ELIMINATÓRIA
Participam 6 equipas, ficando apuradas 3 para a eliminatória seguinte. Ficam isentas 5
equipas.

QUARTOS-DE-FINAL
Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte.

MEIAS-FINAIS
Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a Final.

FINAL
Participam as 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.

19 – Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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20 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
21 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
22 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
23 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital da 1ª Divisão e da Taça Associação de Futebol de
Portalegre.
24 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital da 1ª Divisão ser a
mesma da Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a
equipa finalista vencida dessa mesma Taça.
25 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
26 – O jogo terá a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
27 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
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CASOS DE DESEMPATE
28 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
29 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “B” – JUVENIS
TAÇA DE HONRA
1 – Participam 6 equipas, divididas entre as séries A (3 equipas) e B (3 equipas),
que jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em uma volta, a fim de se
encontrar o vencedor de cada série, de acordo com as disposições genéricas e
especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
2 – O primeiro classificado de cada série disputará a final.
3 – Os jogos terão a duração de 80 minutos, divididos em duas partes de 40
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4- Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de sete substituições durante o jogo,
embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda parte e no
máximo em duas paragens de jogo.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
5 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
6 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as finalistas.
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CAMPEONATO DISTRITAL
7 – Participam 6 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas voltas, a fim
de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições genéricas e especiais
deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
8 – Os jogos terão a duração de 80 minutos, divididos em duas partes de 40 minutos
cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.

9 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de sete substituições durante o jogo,
embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda parte e no
máximo em duas paragens de jogo.

10 – A equipa vencedora ficará apurada para participar no Campeonato Nacional de
Juniores “B” – Juvenis, na Época 2017/2018. Se a mesma abdicar da subida, serão
convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela classificativa.

PRÉMIOS
11 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
12 – A Taça A. F. P. tem a participação de 6 equipas.

13 – É composta por uma 1ª fase com 2 grupos de 3 equipas cada, onde as equipas
jogarão entre si, por pontos, a uma volta, a fim de se encontrar a classificação final, de
acordo com as disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento
de Provas Oficiais da F. P. F.
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14 – Ficam apurados para disputar as meias-finais, os 4 primeiros classificados da fase
grupal da taça, numa eliminatória a duas mãos, com a seguinte ordenação:
1ª mão - 2ºB x 1º A e 2º A x 1º B
2ª mão – 1ºA x 2º B e 1º B x 2ºA

(CASOS DE DESEMPATE – ½ FINAIS E FINAL)
15 – ½ Finais, se no final das duas mãos o resultado for empate no final do tempo
regulamentar, se na final ao fim do tempo regulamentar houver empate, proceder-seá do seguinte modo:

a)

Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.

b)

Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

PRÉMIOS
16 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:

a)

Uma Taça para a equipa vencedora.

b)

Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
17 – A Associação organizará uma prova denominada SuperTaça da Associação de
Futebol de Portalegre, na categoria de Juvenis;

18 – Esta prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital da 1ª Divisão e da Taça Associação de Futebol de Portalegre;
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19 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da Taça
Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa finalista vencida
dessa mesma Taça;

20 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre, será disputada num só jogo, a
realizar em local a designar.

(CASOS DE DESEMPATE)
21 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade, proceder-se-á
do seguinte modo:

a)

Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.

b)

Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

PRÉMIOS
22 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:

a)

Uma Taça para a equipa vencedora.

b)

Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “A” – JUNIORES
TAÇA DE HONRA
1 – Participam 4 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em
uma_volta, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com
as disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
2 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
3 – Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de sete substituições durante o
jogo, embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda parte
e no máximo em duas paragens de jogo.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
5 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
c) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
d) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
6 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
c) Taça para a equipa vencedora.
d) Medalhas para as finalistas.
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CAMPEONATO DISTRITAL
7 – Participam 4 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em quatro
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
8 – Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
9 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de sete substituições durante o
jogo, embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda parte
e no máximo em duas paragens de jogo.
10 – A equipa vencedora ficará apurada para participar no Campeonato
Nacional da 2ª Divisão de Juniores “A”, na Época 2018/19. Se a mesma abdicar
da subida, serão convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela
classificativa

PRÉMIOS
11 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
c) Taça para a equipa vencedora.
d) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
12 – Participam 4 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
13 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
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14 – Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
15 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de sete substituições durante
o jogo, embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda
parte e no máximo em duas paragens de jogo.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
16 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
17 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
18 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
19 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
20 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
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21 – O jogo terá a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
22 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de sete substituições durante o jogo,
embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda parte e no
máximo em duas paragens de jogo.

CASOS DE DESEMPATE
23 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
24 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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SENIORES
TAÇA DE HONRA
1 – Participam 10 equipas, divididas em duas séries de 5 equipas (A e B), que
jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em uma volta, a fim de se
encontrar o vencedor de cada série, de acordo com as disposições genéricas e
especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
2 – O primeiro classificado de cada série disputará a final.
3 – Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
4 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de cinco substituições durante
o jogo, embora só quatro delas possam ser feitas após o início da segunda
parte e no máximo em duas paragens de jogo.
5 – Na eventualidade de haver prolongamento na final, cada equipa poderá
efectuar mais uma substituição nesse período. As substituições apresentadas
no ponto anterior apenas dizem respeito aos 90 minutos de jogo, não podendo
ser acumuladas com esta substituição extra.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL

6 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Prolongamento de 30 minutos, divididos em duas partes de 15 minutos
cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
b) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
c) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.
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ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
7 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 180€ a
pagar pelos clubes visitados (com excepção da final), sendo a arbitragem por
conta da A.F.P..

PRÉMIOS
8 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

CAMPEONATO DISTRITAL
9 – Participam 10 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
10 – Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
11 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de três substituições durante
o jogo.
12 – A equipa vencedora ficará apurada para participar no Campeonato de
Portugal, na Época 2018/19. Se a mesma abdicar da subida, serão convidadas as
restantes equipas de acordo com a tabela classificativa.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
13 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 180€
a pagar pelos clubes visitados, sendo a arbitragem por conta da A.F.P..
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PRÉMIOS
14 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
15 – Participam 10 equipas, divididas em duas séries de 5 equipas (A e B), que
jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em uma volta, a fim de se
encontrar os dois primeiros classificados de cada série, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
16 – Os dois primeiros classificados de cada série disputarão as meias-finais, em
duas mãos e da seguinte forma:
a) 1ª mão das meias-finais:
2º classificado “B” – 1º classificado “A”
2º classificado “A” – 1º classificado “B”
b) 2ª mão das meias-finais:
1º classificado “A” – 2º classificado “B”
1º classificado “B” – 2º classificado “A”

17 – As equipas vencedoras disputam a final no Estádio Municipal de
Portalegre.
18 – Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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19 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de três substituições durante
o jogo.
20 – Na eventualidade de haver prolongamento na final, cada equipa poderá
efectuar mais uma substituição nesse período.
21 – A equipa vencedora ficará apurada para participar na Taça de Portugal na
Época 2018/2019. No caso em que a equipa vencedora da Taça da Associação,
seja também o Campeão Distrital, fica apurado para participar na Taça de
Portugal, o finalista vencido da prova. Se o 2º classificado do campeonato distrital
for igualmente o vencedor da Taça da Associação, a vaga da Taça de Portugal, na
época desportiva 2017/18, será ocupada pelo 3º classificado Campeonato
Distrital da 1ª Divisão. No caso em que o Vencedor da Taça e o finalista vencido
sejam simultaneamente o 1º e 2º classificado do Campeonato Distrital da 1ª
Divisão, fica apurado para participar na Taça de Portugal, na época 2017/18, o 3º
classificado do Campeonato Distrital da 1ª Divisão.

CASOS DE DESEMPATE – MEIAS-FINAIS E FINAL

22 – Se no final do tempo regulamentar da 2ª mão ou final, o resultado for uma
igualdade, proceder-se-á do seguinte modo:
a) Prolongamento de 30 minutos, divididos em duas partes de 15 minutos
cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
b) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
c) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
23 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 180€
a pagar pelos clubes visitados (com excepção da final), sendo a arbitragem por
conta da A.F.P..
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PRÉMIOS
24 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA “COMENDADOR RUI NABEIRO”
25 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
26 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
27 – A SuperTaça “Comendador Rui Nabeiro” será disputada num só jogo, a
realizar no Estádio Capitão César Correia em Campo Maior.
28 – O jogo terá a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
29 – Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de três substituições durante
o jogo.
30 – Na eventualidade de haver prolongamento na final, cada equipa poderá
efectuar mais uma substituição nesse período.

CASOS DE DESEMPATE
31 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.
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PRÉMIOS
32 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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FUTSAL

Juniores “E” – Benjamins
 Campeonato Distrital
 Taça da AFP
 SuperTaça da AFP
Juniores “D” – Infantis




Campeonato Distrital
Taça da AFP
SuperTaça da AFP
Juniores “C” – Iniciados




Campeonato Distrital
Taça da AFP
SuperTaça da AFP
Juniores “B” – Juvenis




Campeonato Distrital
Taça da AFP
SuperTaça da AFP
Juniores “A”


Campeonato Distrital – Play-Off
Seniores Femininos




Campeonato Distrital
Taça da AFP
SuperTaça da AFP
Seniores Masculinos
 Campeonato Distrital
 Taça da AFP
 SuperTaça da AFP
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JUNIORES “E” – BENJAMINS
CAMPEONATO DISTRITAL
1 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em quatro
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
2 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
3 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

PRÉMIOS
4 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
5 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
6 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
7 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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8 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
9 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
10 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
11 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
12 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
13 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
14 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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15 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
16 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
17 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “D” – INFANTIS
CAMPEONATO DISTRITAL
1 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em quatro
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
2 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
3 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

PRÉMIOS
4 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
5 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
6 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
7 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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8 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
9 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
10 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
11 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
12 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
13 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
14 – Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
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15 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
16 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
17 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “C” – INICIADOS
CAMPEONATO DISTRITAL
1 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em quatro
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
2 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
3 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
4 – A equipa vencedora ficará apurada para participar na Taça Nacional de
Iniciados, na Época 2017/2018. Se o Campeão Distrital abdicar da subida, serão
convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela classificativa.

PRÉMIOS
5 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
6 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
7 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
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8 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
9 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
10 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
11 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
12 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
13 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
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14 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
15 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
16 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
17 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
18 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “B” – JUVENIS
CAMPEONATO DISTRITAL
1 – Participam 4 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em quatro
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
2 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
3 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
4 – A equipa vencedora ficará apurada para participar na Taça Nacional de
Juvenis, na Época 2017/2018. Se o Campeão Distrital abdicar da subida, serão
convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela classificativa.

PRÉMIOS
5 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
6 – Participam 4 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
7 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
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8 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
9 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
10 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
11 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
12 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
13 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
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14 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
15 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
16 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
17 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
18 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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JUNIORES “A”
CAMPEONATO DISTRITAL – PLAY-OFF
1 – Participam 2 equipas, que jogarão entre si em sistema Play-Off à melhor de
três jogos (sendo em caso de necessidade o 3º jogo realizado em campo
neutro), a fim de se encontrar a primeira classificada de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
2 – Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
3 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
4 – A equipa vencedora ficará apurada para participar na Taça Nacional de
Juniores, na Época 2017/2018. Se o Campeão Distrital abdicar da subida, será
convidada a equipa vice-campeã distrital.

PRÉMIOS
5 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.
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SENIORES FEMININOS
CAMPEONATO DISTRITAL
1 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em quatro
voltas, a fim de se encontrar a classificação, de acordo com as disposições
genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais
da F.P.F..
2 – Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos (com cronometrista).
3 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
4 – A equipa vencedora ficará apurada para participar na Taça Nacional de
Seniores Femininos, na Época 2017/2018. Se o Campeão Distrital abdicar da
subida, serão convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela
classificativa.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
5 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 72€ a
pagar pelos clubes visitados, sendo a arbitragem por conta da A.F.P..

PRÉMIOS
6 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.
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TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
7 – Participam 3 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar os dois primeiros classificados, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
8 – Os dois primeiros classificados disputarão a final.
9 – Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos (com cronometrista).
10 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
11 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Prolongamento de 10 minutos, divididos em duas partes de 5 minutos
cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
b) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
c) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
12 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 72€ a
pagar pelos clubes visitados (com excepção da final), sendo a arbitragem por
conta da A.F.P..

PRÉMIOS
13 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
14 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
15 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
16 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
17 – Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos (com cronometrista).
18 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
19 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
a) Prolongamento de 10 minutos, divididos em duas partes de 5 minutos
cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
b) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
c) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
20 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
a) Uma Taça para a equipa vencedora.
b) Medalhas para as equipas finalistas.
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SENIORES MASCULINOS
CAMPEONATO DISTRITAL
1 – Participam 10 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas
voltas, a fim de se encontrar as 8 equipas que vão disputar os Play-Offs, de
acordo com as disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do
Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..
2 – Os Play-Offs são disputados há melhor de 3 jogos.
3 - O primeiro jogo será na casa da equipa melhor classificado na fase regular
(sábado). O segundo jogo será na casa do pior classificado na fase regular
(domingo). Caso haja necessidade de um 3º jogo este será na casa do melhor
classificado (no sábado seguinte).
3 – Quartos-de-Final dos Play-Offs:
“A”: 1º classificado – 8º classificado
“B”: 2º classificado – 7º classificado
“C”: 3º classificado – 6º classificado
“D”: 4º classificado – 5º classificado
4 – Meias-finais dos Play-Offs:
“E”: Vencedor “A” – Vencedor “D”
“F”: Vencedor “B” – Vencedor “C”
5 – Finais dos Play-Offs:
“G”: Vencedor “E” – Vencedor “F”
6 – Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos (com cronometrista).
7 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.
8 – A equipa vencedora ficará apurada para participar no Campeonato Nacional
da 2ª Divisão, na Época 2018/2019. Se o Campeão Distrital abdicar da subida,
serão convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela classificativa.

51

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
9 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 108€ a
pagar pelos clubes visitados (com excepção dos 3º jogos), sendo a arbitragem
por conta da A.F.P..

PRÉMIOS
10 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
c) Taça para a equipa vencedora.
d) Medalhas para os Jogadores, Directores, Treinadores, Médicos e
Massagistas da equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
11 – Participam 10 equipas, divididas em duas séries de 5 equipas (A e B), que
jogarão todas entre si (na sua série), por pontos, em uma volta, a fim de se
encontrar os dois primeiros classificados de cada série, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F.P.F..
12 – Os dois primeiros classificados de cada série disputam a “Final-Four” (a
realizar sábado e domingo).
13 – A “Final-Four” terá os seguintes encontros das meias-finais:
1º classificado “A” – 2º classificado “B”
1º classificado “B” – 2º classificado “A”
14 – Os vencedores das meias-finais disputam a final.
15 – Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos (com cronometrista).
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16 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE – FINAL
17 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
d) Prolongamento de 10 minutos, divididos em duas partes de 5 minutos
cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
e) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
f) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
18 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 108€
a pagar pelos clubes visitados (com excepção da “Final-Four”), sendo a
arbitragem por conta da A.F.P..

PRÉMIOS
13 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
c) Uma Taça para a equipa vencedora.
d) Medalhas para as equipas finalistas.

SUPERTAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE
14 – A prova será disputada obrigatoriamente pelas equipas vencedoras do
Campeonato Distrital e da Taça Associação de Futebol de Portalegre.
15 – No caso da equipa vencedora do Campeonato Distrital ser a mesma da
Taça Associação de Futebol de Portalegre, participará na prova a equipa
finalista vencida dessa mesma Taça.
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16 – A SuperTaça Associação de Futebol de Portalegre será disputada num só
jogo, a realizar em local a designar.
17 – Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20
minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos (com cronometrista).
18 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes
sem interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

CASOS DE DESEMPATE
19 – Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade,
proceder-se-á do seguinte modo:
d) Prolongamento de 10 minutos, divididos em duas partes de 5 minutos
cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
e) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
f) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
20 – A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova, os seguintes
prémios:
c) Uma Taça para a equipa vencedora.
d) Medalhas para as equipas finalistas.
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NORMAS
REGULAMENTARES
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1 – Nas competições disputadas por pontos, adoptar-se-á a seguinte tabela:
VITÓRIA

-

3 pontos

EMPATE

-

1 ponto

DERROTA

-

0 pontos

2 – A classificação geral das equipas, que no final das fases ou das provas em “Poule”
se encontrarem com igual número de pontos, depende para efeito de desempate, das
seguintes disposições, indicadas por esta ordem de prioridade:

a) O número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, no jogo ou jogos
realizados entre si.

b) A diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos
pelas equipas empatadas, nos jogos realizados entre si.

c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos
sofridos pelas equipas empatadas, nos jogos realizados em toda a competição.

d) O maior número de vitórias em toda a prova.

e) O maior número de golos marcados.

f) O menor número de golos sofridos.

3 – Se após a aplicação sucessiva dos critérios constantes do número anterior, ainda
subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte processo de desempate:
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Escalão de Seniores (Futebol e Futsal)
a) Caso se trate apenas de duas equipas igualadas:

Realização de um jogo de competência a realizar em campo neutro.
Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade, proceder-se-á do
seguinte modo:

Futebol:
Prolongamento de 30 minutos, divididos em duas partes de 15 minutos cada,
sem intervalo, mas com troca de campo.
» Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.
» Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

Futsal:
Prolongamento de 10 minutos (com cronómetro), divididos em duas partes de
5 minutos cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
» Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.

» Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

b) Caso se trate de mais de duas equipas igualadas:

“Poule” numa só mão, a realizar em campo neutro, susceptível de repetição tantas
vezes quantas as necessárias, salvo se entretanto, o número de equipas empatadas
vier a diminuir para duas, hipótese esta em que o regime de desempate se conduzirá à
alínea anterior.
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Escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores (Futebol e Futsal)
Proceder-se-á conforme o estipulado nas alíneas a) e b) do Escalão de Seniores (com a
excepção de não haver prolongamento). Se no final do tempo regulamentar do jogo de
competência, o resultado for uma igualdade, a equipa vencedora será encontrada
através da seguinte forma:

a) Marcação de uma série de 5 grandes penalidades (Futebol) ou 3 grandes
penalidades (Futsal).
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

Escalões de Benjamins (Futebol de 7) e Infantis (Futebol de 9)
Proceder-se-á conforme o estipulado nas alíneas a) e b) do Escalão de Seniores (com a
excepção de não haver prolongamento). Se no final do tempo regulamentar do jogo de
competência, o resultado for uma igualdade, a equipa vencedora será encontrada
através da seguinte forma:

a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
b) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

CLUBES COM MAIS DO QUE UMA EQUIPA POR ESCALÃO
É permitido aos Clubes, a inscrição de duas ou mais equipas no mesmo escalão
(Benjamins, Infantis, Iniciados, etc.) e na mesma categoria (“Sub-10”, “Sub-11”, “Sub12”, “Sub-13”, etc.) nos Campeonatos Distritais, segundo as seguintes normas:
a) As equipas terão a denominação da equipa principal, acrescida da referência
“B”, "C", etc.
b) Não é permitido aos Clubes a utilização de jogadores na equipa “B”, "C", etc.,
que na mesma Época, e na mesma categoria (Infantis, Benjamins “Sub-11” e
“Sub-10”), já tenham participado na equipa “A” e vice-versa.
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c) Os clubes que tenham equipas “A” nas provas nacionais, só podem utilizar nas
equipas “B”, “C”, etc., do mesmo escalão, o número máximo de 5 jogadores de
campo (exclui-se a posição específica de guarda-redes nesta contagem) que já
tenham sido utilizados na equipa “A”. A designação de suplente não utilizado
não conta para efeitos de utilização na equipa A.

EQUIPAMENTOS SEMELHANTES
1 – Quando duas equipas usarem equipamentos semelhantes ou de difícil destrinça,
mudará de equipamento a equipa visitada.

2 – Se o jogo for disputado em campo neutro, mudará a equipa cujo Clube mais
recente, contando para o efeito a data de inscrição pela 1ª vez em Provas Oficiais.

3 – A expressão “campo neutro”, não contempla situações de “interdição” ou
“impossibilidade” de utilização do campo, por motivos de obras ou “outras”.

EQUIPAMENTO DOS GUARDA-REDES
1 – Os guarda-redes devem usar um equipamento de cores diferentes, que os
distingam dos outros jogadores e dos elementos da equipa de arbitragem.

2 – Se a cor da camisola dos dois guarda-redes for a mesma e não seja possível um
deles mudar de camisola, isso não é impeditivo do jogo se realizar.

3 – O guarda-redes pode usar boné, desde que não ofereça perigo para a sua
integridade física ou de qualquer outro jogador.

4 – Pode também jogar de calças de fato de treino em vez de calções.
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TREINADORES
1 – Todos os clubes são obrigados a apresentar em cada jogo oficial, um delegado e
pelo menos um treinador, possuidor do Título Profissional de Treinador de Desporto, e
sem ausências do início ao fim do jogo, em cada uma das suas equipas, nas fichas de
jogo referentes às competições oficiais.

2 – A ausência do respectivo treinador na ficha de jogo, deve ser justificada, 72 horas,
após o términus do jogo, através de informação escrita junto dos serviços
administrativos da Associação de Futebol de Portalegre (geral@afportalegre.com).
3 – Sem prejuízo do previsto no número anterior, quando o treinador principal se
encontre impedido pontualmente de desempenhar as suas funções, pode ser
substituído pelo treinador-adjunto ou outro treinador que se encontre habilitado.
4 – O treinador-adjunto com o grau de habilitações mais elevado, deve constar da ficha
técnica de jogo enquanto treinador principal.
5 – É obrigatória a obtenção de título profissional válido para o exercício da actividade
de treinador.
6 – É expressamente proibido alguém se obrigue a exercer a actividade de treinador
de desporto sem título profissional válido. O mesmo é punido segundo o
Regulamento Disciplinar em vigor.
7 – Em caso algum é permitido acumular as funções de treinador e jogador no mesmo
escalão.
8 – Na área técnica, somente o treinador principal, treinador adjunto ou treinador
estagiário poderão permanecer e dar instruções tácticas.
9 – Quando existe mais do que um treinador estagiário por equipa, um deles pode
assumir as funções de treinador principal ou treinador adjunto.
10 – Excepcionalmente esta época desportiva, devido ao facto de AFP, não promover
cursos de treinador, permite a presença de outro elemento como responsável,
mediante uma declaração do clube a comprometer-se a inscrever o treinador no
próximo curso realizado pela AFP, se tal compromisso não se concretizar o mesmo
será punido com uma multa de 2000€.
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OUTRAS DISPOSIÇÕES
1 – Os jogadores não estão autorizados a usar braçadeiras, à excepção do capitão de
equipa.

2 – Os jogadores que usem óculos poderão tomar parte em competições desportivas,
desde que os óculos sejam de plástico, com armação em nylon, sem charneiras
metálicas e equipados com lentes de plástico.

3 – Protestos de jogos sobre irregulares condições do campo de jogo, devem ser
efectuados antes do início da partida.

4 – Protestos de jogos sobre erros de Arbitragem, só serão considerados se os mesmos
forem manifestados ao árbitro, pelo Delegado ao jogo do respectivo Clube, após o
encontro. Nestes casos, o Árbitro é obrigado a facultar o "Boletim de Jogo", devendo o
Delegado assinar no local próprio.

5 – Protestos sobre qualificação de jogadores, deverão ser apresentados directamente
à A. F. P..

6 – Em todos os casos não previstos neste Regulamento, vigorará o preceituado no
Regulamento das Provas Oficiais da Federação Portuguesa de Futebol.

7 – Todas as provas serão disputadas de acordo com as disposições genéricas e
especiais deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F.P.F..

8 – No caso de matéria disciplinar, aplica-se o Regulamento de Disciplina da A.F.P. em
todas as Provas.

9 – Os castigos só serão cumpridos em jogos das Provas Oficiais.

10 – Todas as provas realizadas em sistema de campeonato, terão obrigatoriamente
que ter nas suas 2 últimas jornadas os jogos calendarizados no mesmo dia e à mesma
hora, salvo casos devidamente considerados pela Direcção da Associação de Futebol
de Portalegre.
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