ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL

NOTA INFORMATIVA N.º 174
22.04.2019 – 2018/2019

Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação social e demais interessados, informamos
que o sorteio do ENCONTRO DISTRITAL DE INFANTIS DE FUTEBOL FEMININO FUT. 7 SUB/13 – ÉPOCA DE
2018/2019, realiza-se no próximo dia 23 de Abril, pelas 11.00 horas, na nossa Sede Social.

CLUBES PARTICIPANTES:

ESCOLA FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL - ASSOCIAÇÃO
FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE

Datas
1ª Jornada dia 04 de Maio de 2019
2ª jornada dia 11 de Maio de 2019

MODELO DA PROVA
Prova disputada por 2 clubes, por pontos a 2 (voltas), para apuramento do vencedor.

CRITÉRIO DE DESEMPATE EM CASO DE IGUALDADE PONTUAL
a) O maior número de pontos alcançados pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
b) Maior diferença entre golos marcados e sofridos.
c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes
empatados, nos jogos realizados;
d) O maior número de golos marcados;
e) O menor número de golos sofridos;
f) Subsistindo a igualdade, será feito um prolongamento de 20 minutos, dividido em duas partes de 10
minutos, sem intervalo, mas com mudança de campo;
g) Se ainda subsistindo a igualdade, o vencedor será apurado através da marcação de pontapés de
grande penalidade.
O clube vencedor participa no ENCONTRO NACIONAL DE INFANTIS DE FUTEBOL FEMININO, de acordo com o
nosso Comunicado Oficial nº. 109 de 22 de Janeiro de 2019 e o Regulamento do ENCONTRO NACIONAL.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE JOGADORAS (artigo 49º - Capítulo VI do Regulamento)

Capítulo VI Jogadoras
Artigo 49.º Inscrição e participação de jogadoras
Apenas podem competir nesta Prova, as jogadoras inscritas na categoria Juniores D e até 3 jogadoras
Sub/14, bem como, as jogadoras da Categoria de Juniores E que apresentem exame medico de
sobreclassificação, de acordo com a respetiva idade e nos termos fixados no Comunicado Oficial n.º1, para
ada época desportiva.

A Direcção da AF Setúbal

/AC.

