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SENIORES MASCULINOS

LIGA FRANCISCO GIL - FUTSAL

1 – Participam 6 equipas, que jogarão todas entre si, por pontos, em duas voltas, a fim de
se encontrar a ordenação final para a disputa dos 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 pior classificada na fase regular (Sábado). O
segundo jogo será na casa do melhor classificado na fase regular (no Sábado seguinte).
Caso haja necessidade de um terceiro jogo, este será na casa do melhor classificado
(Domingo).

4 – Quartos-Final dos Play-Offs:
Jogo (1): 6º Classificado – 3º Classificado
Jogo (2): 5º Classificado – 4º Classificado

5 – Meias-Finais dos Play-Offs:
Jogo (3): Vencedor do Jogo (2) – 1º Classificado
Jogo (4): Vencedor do Jogo (1) – 2º Classificado

6 – Finais dos Play-Offs:
Jogo (5): Vencedor do Jogo (4) – Vencedor do Jogo (3)

7 – 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).

8 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes sem
interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

9 – A equipa vencedora ficará apurada para participar no Campeonato Nacional da 2ª
Divisão, na Época 2021/2022. Se o Campeão Distrital abdicar da subida, serão
convidadas as restantes equipas de acordo com a tabela classificativa.



COMPOSIÇÃO DO BANCO DE SUPLENTES

10 – O banco de suplentes deve ser composto pelos seguintes elementos dos Clubes:

a) 7 Jogadores Suplentes ou até 9, se dois desses Jogadores constantes na Ficha
Técnica forem, obrigatóriamente, “Sub-20”;

b) 5 Dirigentes ou Técnicos, de entre os seguintes:
i. Até 2 Delegados;
ii. Treinador:
iii. Treinador Adjunto;
iv. Treinador Estagiário, caso exista;
v. Médico;
vi. Enfermeiro, Fisioterapeuta, Técnico de SBV-DAE ou Massagista.

CASOS DE DESEMPATE – JOGOS A ELIMINAR

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 90€ a pagar pelos
clubes visitados (com excepção dos terceiros jogos), 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) Taça para a equipa vencedora.

b) Medalhas para a equipa vencedora.

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

1 – Participam 6 equipas divididas em 2 séries de 3 equipas cada (definidas por sorteio),
que jogarão todas entre si, por pontos, a uma volta, ficando apurados para disputarem a
Final-Four, os 2 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.

2 – Final-Four:
Jogo (1): 1º Classificado Série “A” – 2º Classificado Série “B”
Jogo (2): 1º Classificado Série “B” – 2º Classificado Série “A”

3 – Final:
Jogo (3): Vencedor Jogo (1) – Vencedor Jogo (2)

4 – 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).

5 – Cada equipa poderá efectuar as substituições que julgar por convenientes sem
interrupção do jogo, com excepção do guarda-redes.

6 – A equipa vencedora ficará apurada para participar na Taça de Portugal de Futsal, na
Época 2021/2022.

COMPOSIÇÃO DO BANCO DE SUPLENTES

7 – O banco de suplentes deve ser composto pelos seguintes elementos dos Clubes:

a) Sete jogadores suplentes ou até nove, se dois jogadores constantes na Ficha Técnica
forem, obrigatóriamente, “Sub-20”;

b) 5 Dirigentes ou Técnicos, de entre os seguintes:



i. Até 2 Delegados;
ii. Treinador:
iii. Treinador Adjunto;
iv. Treinador Estagiário, caso exista;
v. Médico;
vi. Enfermeiro, Fisioterapeuta, Técnico de SBV-DAE ou Massagista.

CASOS DE DESEMPATE – JOGOS A ELIMINAR

8 – 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

9 – Constituem encargos de organização em todos os jogos, uma taxa de 90€ a pagar pelos
clubes visitados (com excepção da “Final-Four”), sendo a arbitragem por conta da A.F.P.

PRÉMIOS

12 – 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 e equipa de arbitragem.

COMPOSIÇÃO DO BANCO DE SUPLENTES

13 – O banco de suplentes deve ser composto pelos seguintes elementos dos Clubes:



a) Sete jogadores suplentes ou até nove, se dois jogadores constantes na Ficha Técnica
forem, obrigatóriamente, “Sub-20”;

b) 5 Dirigentes ou Técnicos, de entre os seguintes:
i. Até 2 Delegados;
ii. Treinador:
iii. Treinador Adjunto;
iv. Treinador Estagiário, caso exista;
v. Médico;
vi. Enfermeiro, Fisioterapeuta, Técnico de SBV-DAE ou Massagista.


