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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
ORGANIZAÇÃO - PROMOTOR – DENOMINAÇÃO
A Associação de Futebol de Lisboa organiza e promove, a partir da época desportiva
de 2017/2018, na pré-época desportiva (em calendário a definir em cada época desportiva)
a disputa de uma prova entre as equipas seniores dos seus clubes participantes nessa
época no CP Prio.

FORMATO DA COMPETIÇÃO
A Taça é disputada num modelo, a definir em função do número de participantes:

1ª Fase (1ª e 2ª eliminatória)
Serão realizadas duas eliminatórias, sendo os jogos realizados nas infraestruturas
desportivas dos clubes sorteados em 1º lugar, e com todos os custos associados aos
mesmos, segurança ou policiamento a serem suportados pela equipa que joga na condição
de visitada.

2ª Fase (meias-finais e final)
Com o apuramento das 4 equipas da 1ª Fase, 2ª Eliminatória, serão realizados os dois jogos
das meias-finais,
Vencedor Jogo 1

Vencedor Jogo 2

Vencedor Jogo 3

Vencedor Jogo 4

e depois o jogo da final com os vencedores das meias- finais.
Estes três jogos serão sempre realizados em campo neutro (a designar pela AFL).

DESEMPATE
Se no final do tempo regulamentar de todos os jogos das 1ª e 2ª Fases, as equipas
estiverem em situação de igualdade procede-se ao desempate através da marcação
de pontapés a partir da marca de grande penalidade, nos termos das Leis de Jogo do
Futebol, para efeito de determinação do vencedor.

SUBSTITUIÇÕES
São permitidas até 7 (sete) substituições de jogadores, em todos os jogos da
competição, sendo que em cada jogo, após o início da segunda parte, apenas podem
ser efetuadas 5 (cinco) substituições, por clube, e sendo apenas permitidas duas
paragens por equipa para esse efeito em cada parte do jogo.
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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
PARTIÇIPAÇÃO DE JOGADORES
Apenas podem participar nesta prova os jogadores que se encontrem devidamente
inscritos e licenciados na AFL e na FPF à data de realização da prova.
Em cada ficha de jogo terão que estar obrigatoriamente 12 jogadores com formação
local, em conformidade com a regulamentação em vigor.
Os jogadores encontram-se sujeitos ao poder disciplinar da AFL, nos termos do
Regulamento Disciplinar em vigor.
Dado o caráter da competição e o espírito que preside a mesma, o jogador que seja
Expulso, diretamente ou por acumulação de amarelos, não poderá jogar no jogo
seguinte.
As sanções disciplinares aplicadas aos agentes desportivos de cada clube
participante e aos respetivos Clubes, em cada edição da Taça Torneio de Abertura,
aplicam-se apenas no decurso da competição do ano em causa, não se repercutindo,
nem para as edições seguintes da competição, nem para qualquer outra competição
desportiva em que os jogadores ou o Clube estejam inscritos, na época em curso ou
nas seguintes.
Para efeitos de aplicação das sanções disciplinares, é criado um Conselho de
Disciplina “ad-hoc”, que apenas tem competência disciplinar nesta competição em
particular, o qual será composto por três elementos nomeados pela Direção da
Associação de Futebol de Lisboa.

BOLA DE JOGO
A bola do jogo terá modelo similar ao aprovado pela FPF para o CP Prio, sendo da
responsabilidade dos clubes visitantes o seu fornecimento na 1ª fase da prova e da
AFL na 2ª fase.

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
Compete à organização, com a concordância dos clubes intervenientes, definirem as
condições de segurança consideradas essenciais, sendo permitido o recurso a
elementos de segurança privada (no mínimo de 4 (um supervisor + 3 ARD`S) ou
policiamento, sendo os custos dos mesmos da responsabilidade dos clubes na 1ª Fase
da prova (1ª e 2ª eliminatória) e da AFL, na 2 ª Fase.
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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
ARBITRAGEM
O critério da nomeação dos árbitros é da competência do Conselho de Arbitragem da
AFL.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
Entrada Livre em todos os jogos.

PRÉMIOS
Ao Clube Vencedor será atribuído um troféu oficial e 25 medalhas.
Ao Clube Finalista será entregue um troféu oficial (réplica do troféu da equipa
vencedora) e 25 medalhas.
À Equipa de Arbitragem, distinções individuais.
A entrega dos troféus é realizada após conclusão do jogo da final.
Anexo : Sorteio da prova realizado em 27-06-2017 no auditório da AFL.
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