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Para conhecimento dos Clubes filiados e demais entidades interessadas,
se comunica:
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NOTA:
CHAMAMOS AINDA A ESPECIAL ATENÇÃO AOS CLUBES PARTICIPANTES NA
PROVA, PARA QUE CONFIRAM OS JOGOS, JORNADA A JORNADA E EM CASO DE
SIMULTANEIDADE DE JOGOS NO MESMO CAMPO, INFORMEM OS SERVIÇOS DA
A.F. LEIRIA.

A DIREÇÃO DA A.F. LEIRIA
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CALENDÁRIO DE JOGOS
TAÇA NACIONAL - SUB/14 MISTO - FUT. ONZE
FASE DISTRITAL
01 JORNADA - 25/02/2017 – PEDROGÃO GRANDE
JOGO

CLUBES

DATA

HORA

LOCAL

139. 00. 002

R. PEDROGUENSE

GRAP / POUSOS

25/02/2017

10:00 CAMPO MUNICIPAL DE S.MATEUS

139. 00. 001

UNIÃO D. SERRA

A.C.R.MACEIRINHA

25/02/2017

11:30 CAMPO MUNICIPAL DE S.MATEUS

02 JORNADA - 26/03/2017 - MACEIRINHA
JOGO

CLUBES

DATA

HORA

LOCAL

139. 00. 004

GRAP / POUSOS

UNIÃO D. SERRA

26/03/2017

10:00 CAMPO DO OUTEIRO

139. 00. 003

A.C.R.MACEIRINHA

R. PEDROGUENSE

26/03/2017

11:30 CAMPO DO OUTEIRO

03 JORNADA - 14/04/2017 – POUSOS E SANTA CATARINA SERRA
JOGO

CLUBES

DATA

HORA

LOCAL

139. 00. 005

GRAP / POUSOS

A.C.R.MACEIRINHA

14/04/2017

10:30 CAMPO DA CHARNECA

139. 00. 006

R. PEDROGUENSE

UNIÃO D. SERRA

14/04/2017

10:30 CAMPO PORTELA
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TAÇA NACIONAL SUB 14 MISTO FPF/AFL
FASE DISTRITAL
FUTEBOL DE ONZE – 2016/2017
ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
01 - ORGÂNICA
a) A Taça Nacional Sub 14 Misto será disputado, por todos os clubes que se
inscreverem para esta prova;
b) Na primeira fase que se disputa a nível Distrital, o apuramento do campeão será
realizado em sistema de poule a uma volta entre as equipas inscritas.
c) A equipa vencedora do ponto anterior irá representar a A.F. Leiria na Taça
Nacional.
d) A segunda fase é da responsabilidade da F.P.F. e é constituída por fase Zonal
e Fase Final, com modelo a definir, em função do número de equipas.
02 – PARTICIPANTES
a) A Competição é de natureza Mista.
b) Poderão participar todos os jogadores(as) inscritos na A.F. Leiria Sub 14 e Sub
13, tendo que estes últimos, em momento anterior ao da participação na prova,
possuir exame médico que ateste a sua aptidão física para o efeito.
c) Podem ainda competir nesta prova até 3 jogadoras Sub 15.
d) Sem prejuízo da natureza mista da competição, cada equipa tem
obrigatoriamente que utilizar, por jogo, duas jogadoras, no mínimo.
03 - DURAÇÃO DOS JOGOS
- Os jogos desta Prova terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes
de 30 minutos cada, separadas por um intervalo de 15 minutos.
04 - SUBSTITUIÇÃO DE JOGADORES
1. Cada equipa terá a composição mínima de jogadores que se encontra definida pela
FPF e nas Leis do Jogo.
2. Sem prejuízo da natureza mista da competição, cada equipa tem obrigatoriamente
que utilizar, por jogo, 2 jogadoras, no mínimo.
3. Os Clubes podem designar até sete jogadores suplentes na ficha técnica do jogo,
podendo entrar no seu decorrer e em qualquer momento, sem distinção das posições
que os jogadores ocupam em campo e independentemente de os substituídos se
encontrarem ou não lesionados.
4. Posteriormente ao preenchimento e entrega da ficha técnica à Equipa de
Arbitragem, e não se tendo o jogo ainda iniciado, pode ser alterada a composição da
ficha técnica.
5. Não há limite quanto ao número de substituições a efetuar podendo decorrer sem
interrupção de jogo, devendo as mesmas ser efetuadas na zona central do terreno de
jogo do lado dos bancos das equipas, sendo obrigatório a utilização de todos os
jogadores que constam na ficha de jogo.
6. Os guarda-redes, apenas podem ser substituídos, quando o jogo estiver parado.
7. Após terem sido substituídos, os jogadores podem permanecer no banco dos
suplentes, quando devidamente equipados.

05 – SISTEMA DA PROVA
-1ª Fase: Conforme o número que equipas inscritas, far-se-á um Torneio para
se apurar o vencedor.
- 2ª Fase – A equipa vencedora do Torneio Distrital irá representar este Distrito
numa Prova Nacional organizada pela FPF.
06 – SISTEMA DE DESEMPATE
1. Com vista a determinar a classificação dos Clubes em cada Fase referida no
artigo anterior, adota-se a seguinte pontuação:
Vitória - 3 pontos;
Empate - 1 ponto;
Derrota - 0 pontos.
2. Quando, no final das Fases referidas no artigo anterior, existam Clubes em
situação de igualdade pontual, o desempate será efetuado de acordo com os
seguintes critérios e ordem de preferência:
a) O maior número de pontos alcançados pelos Clubes empatados, nos jogos
que realizaram entre si,na fase da Prova em causa;
b) A diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos
pelos Clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si, na fase da Prova
em causa;
c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos
sofridos pelos Clubes empatados, nos jogos realizados na fase da prova em
causa;
d) O maior número de vitórias na fase da prova em causa;
e) O maior número de golos marcados na fase da prova em causa;
f) O menor número de golos sofridos na fase da prova em causa.
g) O maior número de jogadoras utilizadas nos jogos na prova.
h) O maior número de utilizações de jogadoras em todos os jogos da prova. Para
esta contabilidade serão somadas as participações das jogadoras em todos os
jogos.
07 – CLUBES COM MAIS DE UMA EQUIPA POR ESCALÃO
- Cada Clube apenas poderá apresentar uma equipa.
08 – ENTRADAS
- Todos os jogos serão efetuados sem entradas pagas.
09 – POLICIAMENTO / SEGURANÇA
- Os jogos serão efetuados sem policiamento, sendo a segurança aos jogos da
responsabilidade dos Clubes visitados tendo em atenção o C.O. nº32 –
2016/2017 -Regulamento para a Segurança de Futebol/Futsal, constante do
C.O. n.º 1 – 2016/2017.
10 - OUTRAS DISPOSIÇÕES
- Os casos omissos e não previstos neste Regulamento Especial, serão
resolvidos de harmonia com o REGULAMENTO de PROVAS da AFLEIRIA.
ooooo00000ooooo

