Associação de Futebol de Lisboa
Instituição de utilidade Pública

PROVAS OFICIAIS DA A.F.L.
FUTEBOL DE ONZE ( Futebol de Nove / Futebol de Sete )
IMPORTANTE - Esta declaração deve ser totalmente preenchida, assinada por dois Directores do Clube e com carimbo ou selo branco.

0

CÓDIGO:

O CLUBE

nome do campo

Localidade

morada do campo

-

C.P.

AS CARACTERÍSTICAS DESTE CAMPO SÃO AS SEGUINTES:
1. Comprimento :

m;

Largura :

Relva natural

m;
Natureza do piso

Bancada

sim

não

Relva sintética

nº Lugares

O campo tem marcações para:

Terra batida

Futebol de Nove

Futebol de Sete

As marcações no campo de futebol de onze estão feitas:
campo 1 : comprimento:

m;

Quantos campos

ao comprimento

largura:

m;

à largura

campo 2 : comprimento:

m;

largura:

m;

2. Material das vedações:
Madeira :
Altura :

Cimento :

m;

Distância às linhas laterais :

3. Electrificação:

Para provas oficiais :

4. Balizas:

Em metal :

5. Redes:

m;

Numero de Luxes :

As redes aderem ao solo à distância de

6. O recinto desportivo está vedado ao publico.

sim

cm;

Em nylon :

m, em relação à linha de baliza.

universal

barra diminuida

suspensão por cabos metalicos

não
Árbitros

Visitado

Visitante

sim

não

Dimensões (m2)

Fora do recinto desportivo

Esquentador:

Para treinos :

Em juta :

Dentro do recinto desportivo

Distância ao rectângulo do jogo?

m;

Perímetro dos postes e da barra :

Em cânhamo :

Sistema utilizado para aplicação das redes :

Cabos Metálicos :

Distância às linhas de baliza :

Em madeira :

Natureza dos fios:

7. Vestiários:

Ferro :

Número de armários
Número de chuveiros

metros
Termoacumulador:

Número de retretes
Outro:

Localização:
Acessos aos vestiários:
Desde o rectângulo de jogo aos vestiários, há acessos reservados a jogadores, dirigentes e eq. de arbitragem?

Sala para controlo Anti-Dopagem?

8. Camarotes:

sim

Reservados para a F.P.F.

não
Reservados para a Associação

,
(carimbo ou selo branco)

Pel´A DIRECÇÃO

(assinatura de dois Directores)
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