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CAMPEONATO DISTRITAL DE ESCOLAS - V/7

   
1 

 
Participam 20 equipas divididas em duas séries de 10, que jogarão entre si por 

pontos em duas voltas, para apurarem os vencedores de cada série, de acordo com as 
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de provas da 
F.P.F. 
2 

 

Os jogos têm 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

 

               
- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para as provas os seguintes prémios:  

a) Taças para as equipas vencedoras  Série A e Série B. 
b) Medalhas para os jogadores,  Treinadores, Médicos, Massagistas e Directores das 
equipas vencedoras.  

CAMPEONATO DISTRITAL DE INFANTIS - V/7

   

4 

 

Participam 24 equipas, divididas em 3 Séries de 8, que jogarão entre si, por pontos, 
em duas voltas, para apurarem os vencedores de cada série, de acordo com as 
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de provas da 
F.P.F..   

5 - Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de 30 minutos 
cada, separados por um intervalo de 10 minutos.    

PRÉMIOS

 

               
- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para os Campeonatos os seguintes 
prémios:  

a) Três taças para as equipas vencedoras . 
b) Medalhas aos Jogadores, Treinadores, Médicos, Massagistas e Directores das 
equipas finalistas.  
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CAMPEONATO DISTRITAL DE INICIADOS

   
Disputa-se em duas fases   

6 - Na primeira fase participam 12 equipas, divididas em  2 séries de 6, que jogarão 
entre si por pontos, a duas voltas 

 

(Séries A-B) para apurar 6 concorrentes para a I 
Divisão e os restantes para  a II Divisão.  

7- Na segunda fase as divisões serão constituídas do seguinte modo:   

I Divisão

 

a) Os três primeiros classificados de cada série da 1ª Fase. 
      II Divisão 

 

b) Os restantes classificados das Séries da 1ª Fase   

8 - Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35 minutos 
cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.  

9 - Cada equipa poderá efectuar cinco substituições durante todo o jogo, embora só 
duas delas possam ser feitas após o ínicio da segunda parte.

  

10 - O Clube vencedor ficará apurado para participar na  época de 2007/08 no 
Campeonato Nacional de Juniores C - Iniciados.   

PRÉMIOS

           

- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para o Campeonato os seguintes 
prémios:  

a) Três taças para as equipas vencedoras. 
b) Medalhas para os Jogadores, Treinadores, Médicos, Massagistas e Directores das 
equipas vencedoras.        
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CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS

   
11 - Participam 10 equipas que jogarão entre si, por pontos a duas voltas para apurar o 
primeiro classificado de acordo com as disposições genéricas e especiais deste  
Regulamento e do Regulamento da F.P.F.   

12 - Os jogos terão a duração de 80 minutos, divididos em duas partes de 40 minutos 
cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.  

13 - O Clube que vencer a prova ficará apurado para participar na  época de 2007/08 
no Campeonato Nacional de Juvenis.  

PRÉMIOS

  

- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para o Campeonato os seguintes 
prémios:  

a) Uma taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para os Jogadores, Treinador, Médico, Massagista e Director.   

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUNIORES

  

14 - Participam 6 equipas que jogarão entre si, por pontos a duas voltas para apurar o 
primeiro classificado de acordo com as disposições genéricas e especiais deste  
Regulamento e do Regulamento da F.P.F.   

15 - Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45 minutos 
cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.  

16 - O Clube que vencer a prova ficará apurado para participar na  época de 2007/08 
no Campeonato Nacional de Juvenis.  

PRÉMIOS

 

               
- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para o Campeonato os seguintes 
prémios:  

a) Uma taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para os Jogadores, Treinador, Médico, Massagista e Director.    
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CAMPEONATO DISTRITAL DE SÉNIORES - I DIVISÃO

  
17 - Participam 14 equipas que jogarão entre si, por pontos a duas voltas para apurar o 
primeiro classificado de acordo com as disposições genéricas e especiais deste  
Regulamento e do Regulamento da F.P.F.    

18 - Os jogos terão a duração de 90 minutos, divididos em duas partes de 45 minutos 
cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.   

19 - O Clube que vencer a prova ficará apurado para participar na  época de 2007/08 
no Campeonato Nacional da III Divisão.   

20 - Organização Financeira 
Constituem encargos de Organização em todos os jogos a taxa de 185 Euros, 

sendo a Arbitragem de conta da A.F.P.   

PRÉMIOS

  

- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para o Campeonato os 
seguintes prémios: 

a) Uma Taça, para a equipa vencedora 
b) Medalhas para os Jogadores, Treinador, Médico, Massagista e Director.    

CAMPEONATO DISTRITAL DA I DIVISÃO  FUTSAL

  

21 

 

Participam 10 equipas, que jogarão entre si, por pontos , a duas voltas, a apurar o 
primeiro classificado, de acordo com as disposições genéricas e especiais deste 
Regulamento e do Regulamento de Futsal da F.P.F. 
22 

 

Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes  de 30 minutos 
cada, separados por um intervalo de 15 minutos. 
23 

 

O Clube que vencer a prova ficará apurado para participar na Época de 2007/08 
no Campeonato Nacional da III Divisão.  

24 - Organização Financeira 
Constituem encargos de Organização em todos os jogos a taxa de 95 Euros, sendo a 
Arbitragem de conta da A.F.P.    
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PRÉMIOS

  
- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para o Campeonato os seguintes 
prémios: 
a) Uma taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para os Jogadores, Treinador, Médico, Massagista e Director.   

CAMPEONATO DISTRITAL FUTEBOL 7 - FEMININO

   

25 

 

Participam 6 equipas, que jogarão entre si, por pontos , a duas voltas, a apurar o 
primeiro classificado, de acordo com as disposições genéricas e especiais deste 
Regulamento e do Regulamento da F.P.F. 
26 

 

Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes  de 30 minutos 
cada, separados por um intervalo de 15 minutos.  

27 - Organização Financeira 
Constituem encargos de Organização em todos os jogos de 60 Euros, sendo a 
Arbitragem de conta da A.F.P.   

PRÉMIOS

  

- A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para o Campeonato os seguintes 
prémios: 
a) Uma taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para os Jogadores, Treinador, Médico, Massagista e Director.    

28 - Em matéria disciplinar aplica-se o Regulamento de Disciplina da F.P.F. para todas 
as provas.  

29 - Nos Campeonatos, adoptar-se-á  a seguinte Tabela:  

VITÓRIA  3 pontos 
EMPATE  1 ponto 
DERROTA  0 pontos  

30 

 

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..  
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NORMA TRANSITÓRIA APLICADA A TODAS AS CATEGORIAS

  
31 - Os Clubes que participam com equipas do mesmo Escalão nos Campeonatos 
Distritais e Nacionais na mesma época, terão que observar os seguintes 
condicionalismos: 
a) Os Clubes poderão utilizar todos os jogadores inscritos na categoria. 
b) O título de Campeão não será atribuído  a estas equipas. 
c) Em matéria disciplinar os castigos serão cumpridos nos jogos das provas oficiais da 
entidade que aplicou a sanção.   

CLUBES COM MAIS QUE UMA EQUIPA POR CATEGORIA

   

É permitido aos clubes a inscrição de uma ou mais equipas, segundo as seguintes 
normas: 

Os clubes que disputam os Campeonatos Nacionais de Seniores podem criar 
equipas B que entram na Divisão Distrital mais baixa dos respectivos campeonatos e 
nas seguintes condições: 
1. Cada Clube apenas poderá inscrever uma equipa B . 
2. A equipa B terá a denominação da equipa principal, acrescida da referência B . 
3. Podem ser inscritos na ficha técnica de cada jogo, jogadores: 

a) Com idades compreendidas entre os 17 e 21 anos; 
     b) Cinco jogadores com idade superior a 21 anos; 
4. Não poderá ser inscrito na ficha técnica de cada jogo, nos termos do número 

anterior, mais de um jogador que não possa representar as Selecções Nacionais 
Portuguesas. 

5. Podem os Clubes fazer alinhar jogadores da equipa principal na equipa B , 
salvaguardando o consignado no nº.3. 

6. Um jogador só poderá ser utilizado pelo Clube decorridos que sejam 48 horas sobre 
o ínicio do jogo que este representou qualquer uma das equipas só se, considerando 
representação, para efeitos do presente Regulamento, a participação efectiva em 
jogo oficial. 

7. Nas últimas três jornadas, os jogadores com idade superior a 21 anos, não poderão 
alinhar na equipa B . 

8. As equipas B não poderão ascender à III Divisão Nacional caso as equipas 
principais  desçam à I Divisão Distrital e se a equipa B estiver nessa Divisão, esta 
será obrigada a descer  à II Divisão Distrital. 

9. Caso a equipa B conquiste a Taça A.F.P., não poderá participar na Taça de 
Portugal. 

10. Os jogadores que na equipa B incorram em sanção disciplinar, cumpri-la-ão na 
Prova em que foram castigados, com excepção dos  punidos com tempo de 
suspensão , em que ficarão impedidos de participar em ambas as provas. 
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11.  Em todos os casos omissos, recorrer-se-á a regulamentos em vigor que sejam 

adaptáveis a situações concretas que possam ocorrer. 
12.  Em última instância as decisões serão da competência da Direcção da A.F.P.    

R E G U L A M E N T O

   

Os Clubes que disputam os Campeonatos Nacionais das Camadas Jovens, podem criar 
equipas B , com as seguintes condicionantes:   

1. Cada Clube apenas poderá inscrever uma equipa B .    

2. A equipa B terá a denominação da equipa principal, acrescida da referência B . 
3. Os Clubes poderão utilizar todos os jogadores inscritos na categoria.  

4. O Título de Campeão não será atribuído a estas equipas.  

5. Em matéria disciplinar os castigos serão cumpridos nos jogos das provas oficiais da 
entidade que aplicar a sanção.   

6. Um jogador só pode ser utilizado pelo Clube, decorridos que sejam 48 horas  sobre 
o ínicio do jogo em que este representou qualquer das equipas.  

7. Os casos omissos serão resolvidos pelos Regulamentos em vigor que sejam 
adaptados às situações concretas que possam ocorrer.  

8. Em última instância as decisões serão da competência da Direcção da A.F.P.     

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

ESCOLAS - ÉPOCA DE 2006/07

  

REGULAMENTO

  

1.  A Taça A.F.P. tem a participação de 20 equipas. 
2. A prova engloba 5 eliminatórias. 
3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
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I ELIMINATÓRIA

   
Participam 20 equipas, ficando apuradas 16 (4 + 12 isentos) para a eliminatória 
seguinte.  

 II ELIMINATÓRIA

   

Participam 16 equipas, ficando apuradas 8 para a eliminatória seguinte.  

III ELIMINATÓRIA   

   

Participam 8 equipas, ficando apuradas 4, para a eliminatória seguinte.  

           IV ELIMINATÓRIA   

   

Participam 4 equipas ficando apuradas 2 para a final  

    V ELIMINATÓRIA  FINAL

    

Participam as 2 equipas apuradas na eliminatória anterior (A realizar em Portalegre)   

                                             CASOS DE DESEMPATE

  

4. 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 um vencedor.  

    PRÉMIOS

  

5. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 
a) Uma taça para a equipa vencedora. 
b)  Medalhas para as equipas finalistas.   

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

INFANTIS - ÉPOCA DE 2006/07

  

REGULAMENTO

  

1.  A Taça A.F.P. tem a participação de 24 equipas. 
2. A prova engloba 5 eliminatórias. 
3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
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                                                      I ELIMINATÓRIA

   
Participam 24 equipas, ficando apuradas 16 (4+12 isentos desta eliminatória) para a 
eliminatória seguinte.  

II ELIMINATÓRIA

   
Participam 12 equipas, ficando apuradas 8  (4 + 4 isentos desta  eliminatória) para a 
eliminatória seguinte.  

III ELIMINATÓRIA

   

Participam  8 equipas, ficando apuradas 4 para a quarta eliminatória.   

IV ELIMINATÓRIA   

   

Participam 4 equipas, ficando apuradas 2, para a Final.  

                V ELIMINATÓRIA -  FINAL

   

Participam as 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.(A realizar em 
Portalegre). 

 

As eliminatórias disputam-se em duas mãos com excepção da final.   

                                                CASOS DE DESEMPATE

  

4. Se no final das duas mãos, ou 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 um vencedor.  

PRÉMIOS

  

5. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 
a) Uma taça para a equipa vencedora. 

     b) Medalhas para as equipas finalistas.  

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

INICIADOS - ÉPOCA DE 2006/07

   

REGULAMENTO

  

1. A Taça A.F.P. tem a participação de 11 equipas.  
2. A prova engloba 4 eliminatórias. 
3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
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I ELIMINATÓRIA

   
Participam 11 equipas, ficando apuradas 8 para a eliminatória seguinte (3+5 isentos 
desta eliminatória).  

 II ELIMINATÓRIA

   

Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte.  

III ELIMINATÓRIA

   

Participam  4 equipas, ficando apurados 2 para a final.  

    IV ELIMINATÓRIA -FINAL

   

Participam 2 equipas  apuradas na eliminatória anterior.(A realizar em Portalegre).   

                 CASOS DE DESEMPATE  (ELIMINATÓRIAS E FINAL)

  

4. 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 um vencedor..  

       PRÉMIOS

  

5. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios:  
    a) Uma taça para a equipa vencedora. 
     b) Medalhas para as equipas finalistas.       

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

JUVENIS - ÉPOCA DE 2006/07

   

REGULAMENTO

  

1.  A Taça A.F.P. tem a participação de 9 equipas.  
2. A prova engloba 4 eliminatórias. 
3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
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I ELIMINATÓRIA

   
Participam 9 equipas, ficando apuradas 8 para a eliminatória seguinte (1 + 7 isentos 
desta eliminatória)   

      II ELIMINATÓRIA

   

Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte. 
       
      III ELIMINATÓRIA

 

   

 

Participam 4 equipas ficando apuradas  2 para a final. 
      
IV ELIMINATÓRIA - FINAL

  

   

 

Participam 2 equipas apuradas na eliminatória anterior ( A realizar em Portalegre).  

   
CASOS DE DESEMPATE

  

4. 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 um vencedor.   

PRÉMIOS

  

5. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 
          a) Uma taça para a equipa vencedora. 

     b) Medalhas para as equipas finalistas.     

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

JUNIORES - ÉPOCA DE 2006/07

   

REGULAMENTO

  

1.  A Taça A.F.P. tem a participação de 6 equipas. 
2. A prova engloba 3 eliminatórias. 

     3.A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
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I ELIMINATÓRIA

   
Participam 6 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte (2+2 isentos 
desta eliminatória).  

  II ELIMINATÓRIA

   

Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a final.   

       III ELIMINATÓRIA - FINAL

   

Participam 2 equipas  apuradas na eliminatória anterior.(A realizar em Portalegre).  

 

As eliminatórias disputam-se em duas mãos com excepção da final.  

         
             CASOS DE DESEMPATE  (ELIMINATÓRIAS E FINAL)

  

4.Se no final  das duas mãos, ou 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 um vencedor..   

                    PRÉMIOS

   

5.A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 
a) Uma taça para a equipa vencedora. 

     b) Medalhas para as equipas finalistas.     

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

SENIORES - ÉPOCA DE 2006/07

   

REGULAMENTO

  

1.  A Taça A.F.P. tem a participação de 14 equipas.  
O Vencedor ou Finalista da Taça A.F.P. da Época de 2006/2007 será o 
representante da Associação na Taça de Portugal da Época de 2007/2008. 
2. A prova engloba 4 eliminatórias. 
3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
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I ELIMINATÓRIA

   
Participam 14 equipas, ficando apuradas 8 para a eliminatória seguinte (6 + 2 
isentos desta eliminatória)    

II ELIMINATÓRIA

   

Participam 8 equipas, ficando apuradas 4  para a eliminatória seguinte.    

III ELIMINATÓRIA

   

Participam  4 equipas, ficando apuradas 2 para a final.   

        
IV ELIMINATÓRIA - FINAL

   

Participam 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.(A realizar no Estádio 
Municipal de Portalegre).   

CASOS DE DESEMPATE  (ELIMINATÓRIAS E FINAL)

   

4. 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) A manter-se a igualdade haverá lugar à marcação de  grandes penalidades 
conforme o Regulamento  da F.P.F., até  se encontrar  um vencedor.    

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

    

5. Os jogos serão organizados pelos Clubes  visitados ,  havendo lugar ao 
pagamento de uma taxa de  185  por jogo, sendo a arbitragem de conta da 
A.F.P.  
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PRÉMIOS

  
6. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 

a) Uma taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para as equipas finalistas.   

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

FUTSAL - ÉPOCA DE 2006/07

 

REGULAMENTO

  

1. A Taça A.F.P. tem a participação de 10 equipas.   

2. A prova engloba 4 eliminatórias. 
3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 

                
    I ELIMINATÓRIA

   

Participam 10 equipas, ficando apuradas 8 para a eliminatória seguinte. 
    (2+6 Isentas) 
                      II ELIMINATÓRIA

   

Participam 8 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte. 
       

III ELIMINATÓRIA 

   

Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a final.  

IV ELIMINATÓRIA - FINAL

   

Participam 2 equipas  apuradas na eliminatória anterior.(A realizar em Portalegre). 
As eliminatórias disputam-se em duas mãos com excepção da final  

                    CASOS DE DESEMPATE  (ELIMINATÓRIAS E FINAL)

  

4. Se no final  das duas mãos, ou no final do tempo regulamentar o resultado for 
uma igualdade, proceder-se-á do seguinte modo: 
a) Prolongamento de 20 minutos, divididos em duas partes  de 10 minutos cada, 
sem intervalo, mas com troca de Campo. 
b) A manter-se a igualdade haverá lugar à marcação de  grandes penalidades (5) 
conforme o Regulamento  da F.P.F., até  se encontrar  um vencedor.  

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

  

5. Os jogos serão organizados pelos Clubes  visitados , havendo lugar ao 
pagamento de uma taxa de 95  por jogo, sendo a arbitragem de conta da A.F.P.  
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PRÉMIOS

  
6. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 

a) Uma taça para a equipa vencedora. 
     b) Medalhas para as equipas finalistas.  

TAÇA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE

  

FEMININOS - ÉPOCA DE 2006/07

  

REGULAMENTO

  

1.  A Taça A.F.P. tem a participação de 6 equipas.   

2. A prova engloba 2 eliminatórias. 
     3. A Taça A.F.P. será disputada do seguinte modo: 
         

I ELIMINATÓRIA

   

Participam 6 equipas, ficando apuradas 4 para a eliminatória seguinte (2 + 2 isentos 
desta eliminatória).  

II ELIMINATÓRIA - FINAL

  

Participam 4 equipas, ficando apuradas 2 para a final.  

III ELIMINATÓRIA - FINAL

   

Participam 2 equipas apuradas na eliminatória anterior.(A realizar no Estádio 
Municipal de Portalegre). 

 

  As eliminatórias disputam-se em duas mãos com excepção da final.  

CASOS DE DESEMPATE

  

4. Se no final  das duas mãos, ou 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 um vencedor.  

          
ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

   

5. Os jogos serão organizados pelos Clubes  visitados , havendo lugar ao 
pagamento de uma taxa de 60  por jogo, sendo a arbitragem de conta da 
Associação.  
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   PRÉMIOS

  
6. A Associação instituirá para a Taça A.F.P. os seguintes  prémios: 

a) Uma taça para o clube vencedor . 
     b) Medalhas para as equipas finalistas.   

SUPER TAÇA COMENDADOR RUI NABEIRO

        

1. A A.F.P. organizará, em cada época, uma prova denominada Super Taça 
Comendador Rui Nabeiro;  

2. Esta prova será disputada obrigatoriamente pelos vencedores do Campeonato 
Distrital da I Divisão e da Taça A.F.P.:  

3. No caso do vencedor do Campeonato Distrital da I Divisão ser o mesmo da Taça  
A.F.P., participará na prova o outro finalista da taça A.F.P.;  

4. A Super Taça Rui Nabeiro será disputada no Estádio Capitão César Correia em 
Campo Maior  num  só jogo e no dia 29 de Abril de 2007.   

CASOS DE DESEMPATE

    

5. 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. 
a) A manter-se a igualdade haverá lugar à marcação de  grandes penalidades 
conforme o Regulamento  da F.P.F., até  se encontrar  um vencedor. 

6. Os jogos da Super Taça Rui Nabeiro serão efectuados sem entradas pagas.   

PRÉMIOS

  

7. Ao vencedor será atribuída, com carácter definitivo, uma Taça denominada 
Super Taça Rui Nabeiro. 

     8.  Serão atribuídas medalhas ás equipas finalistas    
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SUPER TAÇA - FUTSAL

  
     1. A A.F.P.organizará, em cada época, uma prova denominada Super Taça -Futsal;  

2. Esta prova será disputada obrigatoriamente pelos vencedores do Campeonato e 
da Taça A.F.P.:  

3. No caso do vencedor do Campeonato  ser o mesmo da Taça  A.F.P., participará 
na prova o outro finalista da taça A.F.P.;  

4. A Super Taça de Futsal será disputada no Pavilhão Municipal de Portalegre num  
só jogo no dia 5 de Maio de 2007.   

CASOS DE DESEMPATE

    

5.    Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade, proceder-se-
á do seguinte modo: 

a) Prolongamento de 20 minutos, divididos em duas partes  de 10 minutos cada,        
sem intervalo, mas com troca de Campo. 
b) A manter-se a igualdade haverá lugar à marcação de  grandes penalidades (5) 
conforme o Regulamento  da F.P.F., até  se encontrar  um vencedor.    

PRÉMIOS

  

6. A  Associação instituirá para a Super Taça Futsal os seguintes prémios: 
a) Uma Taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para as equipas finalistas     

SUPER TAÇA -FEMININA

        

1. A A.F.P. organizará, em cada época, uma prova denominada Super Taça -
Feminina;  

2. Esta prova será disputada obrigatoriamente pelos vencedores do Campeonato e 
da Taça A.F.P.: 
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3. No caso do vencedor do Campeonato  ser o mesmo da Taça  A.F.P., participará 
na prova o outro finalista da taça A.F.P.;  

4. A Super Taça Feminina será disputada no Campo Sintético do Estádio Municipal 
de Portalegre num  só jogo no dia 26 de Maio de 2007.   

CASOS DE DESEMPATE

    

    5.a) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades. 
       b) Marcação de  grandes penalidades até se encontrar  um vencedor.   

PRÉMIOS

  

6.A  Associação instituirá para a Super Taça Feminina os seguintes prémios: 
a) Uma Taça para a equipa vencedora. 
b) Medalhas para as equipas finalistas    

      
OUTRAS DISPOSIÇÕES

  

-  Em todos os casos não previstos neste Regulamento, vigorará o preceituado  
no Regulamento das Provas Oficiais da F.P.F.    

Setembro 2006  


