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1 - O Torneio disputar-se-á em 3 Fases, divididas por 2 dias.
As 1ª e 2ª Fases jogam-se no 1º dia, ficando a Fase Final marcada para o 2º dia.

2 - Na 1ª Fase participam as 25 equipas que formaram as 3 séries do Campeonato
Distrital da categoria, as quais serão divididas em agrupamentos da seguinte
forma:

Série "A" » 4 Equipas » Jogos a Realizar em Portalegre
Série "B" » 3 Equipas » " " "

Série "C" » 3 Equipas » Jogos a Realizar em Sousel
Série "D" » 3 Equipas » " " "

Série "E" » 3 Equipas » Jogos a Realizar em Alter do Chão
Série "F" » 3 Equipas » " " " "

Série "G" » 3 Equipas » Jogos a Realizar em Arronches
Série "H" » 3 Equipas » " " "

3 - As equipas jogarão entre si, por pontos, em uma só volta, de acordo com as
disposições genéricas e especiais deste Regulamento e do Regulamento de
Provas Oficiais da F. P. F.

4 - As primeiras classificadas de cada série ficarão apuradas para participarem na 2ª
Fase.

5 - Os jogos desta Fase terão a duração de 30 minutos, sem intervalo.

6 - Critérios de Desempate, para se apurar a Vencedora de cada Série, em caso de
existirem equipas empatadas no 1º lugar após a conclusão dos jogos da 1ª Fase:

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

b) » A diferença entre o número de golos marcados e o número de golos
sofridos pelas equipas empatadas, nos jogos que realizaram 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 todo o
Torneio.

d) » O maior número de vitórias em todo o Torneio.
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e) » O maior número de golos marcados.

f) » O menor número de golos sofridos.

g) » Marcação de séries de 1 grande penalidade, até se encontrar uma equipa
vencedora.

7 - Em matéria disciplinar, qualquer jogador que seja expulso por acumulação de
cartões amarelos, cumpre 1 jogo de suspensão no jogo imediatamente a seguir,
enquanto se a expulsão for por cartão vermelho directo, a suspensão será de 2
jogos.

No caso de expulsão de qualquer elemento do banco dos técnicos, este ficará
suspenso até final do torneio.

8 - Na 2ª Fase participam as 8 equipas apuradas nas 1ª Fase, que jogam entre si da
seguinte forma:
1ª Classif. Série "A" x 1ª Classif. Série "B" » Apuram 1 Equipa p/ Fase Final
1ª Classif. Série "C" x 1ª Classif. Série "D" » Apuram 1 Equipa p/ Fase Final
1ª Classif. Série "E" x 1ª Classif. Série "F" » Apuram 1 Equipa p/ Fase Final
1ª Classif. Série "G" x 1ª Classif. Série "H" » Apuram 1 Equipa p/ Fase Final

9 - Os jogos desta Fase terão a duração de 30 minutos, sem intervalo.

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.

11 - Na Fase Final participam as 4 equipas apuradas na 2ª Fase, sendo a prova
disputada em duas eliminatórias (género Taça Latina) mediante sorteio prévio e
compreendendo apenas uma jornada, sendo atribuído a cada equipa um número
de 1 a 4.

12 - Os jogos desta Fase terão a duração de 30 minutos, divididos em duas partes de
15 minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.

13 - Jogam entre si as equipas com os números 1x2 e 3x4.

14 - Para apuramento das 3ª e 4ª classificadas, jogam as equipas vencidas na
eliminatória anterior.
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15 - Para apuramento das 1ª e 2ª classificadas, jogam as equipas vencedoras na
eliminatória anterior.

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.

17 - Em todos os casos omissos, vigorará o preceituado no Regulamento das Provas
Oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, ficando a sua aplicação, a cargo do
Responsável da Organização presente no local.

Associação de Futebol de Portalegre,
Janeiro de 2011


