ÉPOCA 2020/2021

08/01/2021

COMUNICADO OFICIAL

Nº 0 4 1

Para conhecimento de todos os Clubes Filiados, Órgãos da Comunicação Social e demais
Entidades interessadas, comunica-se o seguinte:

TAÇA AFL | SUB 21 | FUTEBOL DE ONZE
Em conformidade com o a alínea a) do artigo 2º dos estatutos da AFL, e do artigo 101.4 do
Regulamento das Provas Oficiais, Futebol Onze, Seniores Masculinos, a Direção da AFL,
decidiu por unanimidade na sua reunião de ordinária de 5 de Janeiro de 2021, a criação da
Taça AFL Sub 21, de Futebol Onze, Seniores Masculinos, a realizar-se ainda na corrente
época desportiva 2020/2021, e nas épocas desportivas seguintes:
1 A prova será organizada em conformidade com o disposto nos artigos aplicáveis do
Regulamento Geral, do Regulamento das Provas Oficiais, Futebol Onze, Seniores
Masculinos e com o disposto no Regulamento Específico da Taça AFL Sub 21, de
Futebol Onze, Seniores Masculinos, anexo a este comunicado.
2 A realização da prova será feita em conformidade com as imposições legais em vigor,
indicadas na Orientação 036 / 2020 da DGS, do Regulamento Covid-19 Associação
Futebol Lisboa, para a Retoma da Prática Competitiva de Futebol e Futsal e
Procedimentos de jogos à porta fechada, em vigor na AFL, na presente época
desportiva 2020/2021.
3 Os custos de participação na prova, para cada equipa, serão os seguintes, em
conformidade com os custos em vigor para a participação no Campeonato Distrital
da III Divisão, de Futebol Onze e disponíveis no Comunicado Oficial Nº 1 | Época
2020/2021, em vigor na corrente época desportiva.
•
•
•

Custos de inscrição na prova
Custos de Organização de cada jogo
Custos da Arbitragem de cada jogo

€ 100,00 / Equipa
Isento
€ 130,00

4 Data limite da inscrição na Prova, em conformidade com o Anexo 7 | Boletim Inscrição
Provas Fut 11 | Sub 21:
17:00 horas | 22 de Janeiro de 2021
5 Data de realização do Sorteio da Prova:
28 de Janeiro de 2021
6 Data da 1ª Jornada da Prova a ser definida em função do número de inscrições e do
consequente modelo da mesma, considerando ainda, a evolução pandémica em
Portugal.
O Vice-Presidente
(José Carlos Loureiro)
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1.1 Em conformidade com o artigo 101.4 do Regulamento de Provas de Futebol Onze –
Seniores em vigor na época desportiva 2020-2021, a Direção da Associação de Futebol de
Lisboa (AFL), decidiu na sua reunião ordinária de 5 de Janeiro de 2021, organizar uma prova
extraordinária, com a designação da Taça AFL Sub 21, Futebol de Onze, Seniores Masculinos:
1.2 Esta Prova será organizada segundo as normas gerais, incluídas no Regulamento de
Provas Oficiais de Futebol de Onze – Seniores e segundo as normas específicas inseridas
neste documento.

DIAS DOS JOGOS
1.3 Os jogos serão realizados aos Sábados e Feriados, dentro do seguinte horário:
 Período da manhã | Início entre as 10:00 e as 10:30 horas;
 Período da tarde | Início entre as 15:00 e as 18:00 horas.

JOGADORES
1.4 É permitido a um Clube que tenha duas ou mais equipas, do mesmo escalão, em
competições diferentes, utilizar os jogadores da forma que entender, respeitando o disposto
no ponto 1.5.
1.5 As equipas que participam nesta Prova organizada pela AFL, do escalão de Seniores,
apenas podem comportar na ficha técnica de cada jogo, jogadores do escalão de Seniores
Sub 21 ou Sub 20, ou jogadores de escalões inferiores, tendo neste caso que ter o seu exame
médico desportivo apto para o escalão de Seniores.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
1.6 Todos os jogos desta competição serão com entradas gratuitas.
1.7 Constituem encargos de organização (custos a serem repartidos a 50 % entre os Clubes
participantes em cada jogo da 1 ª Fase, com exceção do custo com o policiamento que será
na totalidade da responsabilidade do Clube que irá realizar a sua requisição).
 Arbitragem;
 Quota de Organização (isenta para a época 2020-2021)
 Policiamento.
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ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
1.8 Esta Competição será disputado por pontos, em duas fases e nele participarão todos os
Clubes que o desejem, sendo que na 1ª Fase os Clubes que jogarão entre si, uma vez, dentro
da sua série, sendo considerados todos os campos para efeitos organizativos “Campos
Neutros“.
1.9 A 2ª Fase da prova e de apuramento do vencedor da mesma, será disputa em moldes a
definir em função do número de Séries da 1ª Fase.
1.10 Os Clubes que não possuam campo próprio, terão de proceder à indicação de um
campo, até à data da realização do sorteio, acompanhado pela confirmação da cedência por
parte do Clube proprietário ou Entidade proprietária do mesmo.
1.11 O modelo da Competição será definido em função do número de participantes no mesmo,
no entanto, no caso da existência de mais de 10 Clubes inscritos, serão constituídas,
obrigatoriamente, Séries, que serão elaboradas de acordo com as seguintes instruções:
POTE A
POTE B
POTE C
POTE D
POTE E

I Divisão Nacional Sub 19
II Divisão Nacional Sub 19
I Divisão Distrital Sub 19
II Divisão Distrital Sub 19
Todos os restantes

 Notas Importantes:
1 A divisão das equipas por cada POTE para efeitos do sorteio, será com base na sua
qualificação desportiva para a época desportiva em curso 2020-2021.
2 As Séries desta competição serão constituídas de forma idêntica, através da realização de
um sorteio puro, sem condicionalismos geográficos, sendo o número de equipas de cada pote
em cada serie, idêntico ou o mais idêntico possível em função do número de series e do
número de inscrições de Clubes em cada POTE.

PRÉMIOS
1.12 A AFL instituirá uma Taça para o vencedor da Prova e 25 Medalhas para atletas e
elementos agregados do Clube vencedor.
1.13 A AFL poderá fornecer medalhas em número superior ao estabelecido, mediante
pagamento, desde que solicitado pelo respetivo Clube.

DISPOSIÇÕES FINAIS
 O presente Regulamento Específico entra em vigor após a sua divulgação através de
Comunicado Oficial e disponível na página da Internet da AFL;
 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, de acordo com os Estatutos da AFL e os
Regulamentos da FIFA, UEFA e FPF, em vigor.

Aprovado em Reunião de Direção, Realizada em 5 de Janeiro de 2021
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