ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
MEMORANDO N. 4
28-Agosto-2013
INSCRIÇÕES
Alertamos todos os Clubes filiados, de que as inscrições devem ser efetuadas com a maior
antecedência possível ao início das provas, a fim de se evitar um tempo de atendimento
mais prolongado, a dificuldade de resolução problemas de última hora e o pagamento de
quotas suplementares.
NOTA IMPORTANTE: Nenhuma inscrição será aceite até estarem pagas as faturas de
inscrições anteriores, sendo da exclusiva responsabilidade dos Clubes quaisquer prejuízos
que possam resultar do não cumprimento desta instrução.

INSCRIÇÕES COM QUOTA SUPLEMENTAR OU DE URGÊNCIA
Conforme se encontra estabelecido no C. O. Nº. 1 – 2013/2014 capítulo 1.4, será cobrado o
valor de € 7,50 por cada inscrição efetuada à 2ª., 3ª. e 4ª. feira, e € 25,00 por cada inscrição
efetuada à 5ª. feira, para poderem participar no jogo seguinte dessa semana.
Estas inscrições só podem ser pedidas ao balcão dos Serviços da AFL.

CARTÃO DO ATLETA
Conforme se encontra estabelecido, sempre que os jogadores mudem de escalão devem
enviar uma nova fotografia. O não cumprimento desta deliberação é da responsabilidade do
Clube e pode trazer graves consequências para o mesmo e para o atleta (a identificação
correta).

CASTIGOS TRANSITADOS
Os Clubes devem consultar a listagem dos castigos aplicados e que transitaram para a
presente época, enviada em devido tempo e publicada no nosso site, para que não sejam
cometidas irregularidades. Deverá ser verificada pelo tipo de futebol e código do Clube
em que o castigo foi aplicado.

CUMPRIMENTO DE CASTIGOS
Os castigos dos atletas só podem ser cumpridos na categoria superior, se os mesmos
estiverem aptos pela inspeção médica para jogar nessa categoria.

FICHAS TÉCNICAS
As fichas técnicas em todas as provas organizadas pela AFL, terão que ser entregues em
duplicado à equipa de arbitragem, podendo uma das fichas ser fotocópia. A ficha original
ficará sempre na posse da equipa de arbitragem no final do jogo.

ALTERAÇÃO DE JOGOS
Alertam-se todos os Clubes para uma leitura atenta do C. O. Nº. 1 – 2013/2014 - capítulo 10.1
nº. 3, quanto ao pedido de alteração de jogos nos vários tipos de futebol.

PUBLICIDADE
O uso de publicidade nos equipamentos tem de ter a aprovação da AFL ou FPF, consoante a
prova, pelo que deverão entregar toda a documentação inerente a esse pedido com a devida
antecedência.

