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Para conhecimento dos clubes, restantes sócios ordinários, Conselho de Arbitragem e demais
interessados, comunica-se infra:

PROVAS DISTRITAIS DE FUTSAL FEMININO 2020/2021
EQUIPAS PARTICIPANTES
ACADÉMICO ALVES ROÇADAS
AMIGOS DE CERVA
ACD SANTO ESTÊVÃO
AF TRESMINAS

CASA BENFICA VILA POUCA
CASA POVO VILARANDELO
GD BOTICAS

Retificação: devido à desistência do clube filiado Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, foram
reformulados os formatos das provas:

TAÇA DE ABERTURA – Formato da Prova
1. Participam 5 equipas, todas as inscritas com exceção dos Amigos de Cerva (a disputar Prova de
Acesso ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão)
2. Inicio a 7 de novembro
3. 1ª Fase – 7 de novembro:
a) 1 grupo de 2 equipas (jogo com tempo regulamentar, 2x20’ cronometrados. Se no final do
tempo regulamentar se verificar um empate, os Clubes procedem a um desempate através
da marcação de grandes penalidades, em conformidade com as Leis de Jogo)
1 grupos de 3 equipas (jornada concentrada, todos contra todos, por pontos e a uma volta;
cada jogo tem a duração 1 parte de 20 minutos cronometrados)
b) No grupo de 3 equipas, os Clubes interessadas em receber a prova, apresentam candidatura
à AFVR. Esta seleciona, o recinto que melhores condições oferece, face à situação pandémica
(se mais do que um recinto oferecer condições, realiza-se sorteio)
No grupo de 2 equipas, o jogo é realizado no recinto desportivo da equipa sorteada para a
condição de Visitado
4. 2ª Fase – Apuramento do Vencedor e restante classificação
a) Final – 1º A x 1º B (Campo neutro. Organização AFVR); (jogo com tempo regulamentar, 2x20’
cronometrados. Se no final do tempo regulamentar se verificar um empate, os Clubes
procedem a um desempate através da marcação de grandes penalidades, em conformidade
com as Leis de Jogo)
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3º, 4º e 5º Lugares – 2º A x 3º B | 2º B x 3º B | 2º A x 2º B (jornada concentrada, todos contra
todos, por pontos e a uma volta; cada jogo tem a duração 1 parte de 20 minutos
cronometrados)
b) No grupo para apuramento do 3º, 4º e 5º Lugares, os Clubes interessadas em receber a
prova, apresentam candidatura à AFVR. Esta seleciona, o recinto que melhores condições
oferece, face à situação pandémica (se mais do que um recinto oferecer condições, realiza-se
sorteio)
5. Nos grupos de 3 equipas, os jogos que terminarem empatados no tempo regulamentar deverão
ser desempatados através da marcação de pontapés da marca de grande penalidade, em sistema
de “morte súbita”. Assim, este desempate está imediatamente encontrado quando, em número
igual de oportunidades de marcação realizadas de modo alternado entre as duas equipas, uma
destas fique em vantagem no marcador.
O resultado obtido dessa marcação não altera o resultado final do jogo (empate), é utilizado
apenas para um eventual desempate nos termos do ponto seguinte.
6. Nos grupos de 3 equipas, quando no final das fases referidas nos pontos anteriores, existam
Equipas em situação de igualdade pontual, o desempate será efetuado de acordo com os
seguintes critérios e ordem de preferência:
a) O maior número de pontos alcançados pelas Equipas empatadas, no jogo que realizaram
entre si, na fase da prova em causa;
b) O(s) resultado(s) obtido(s) entre as Equipas empatadas, considerando os pontapés de marca
de grande penalidade executados;
c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelas
Equipas empatadas no tempo regulamentar dos jogos que realizaram na fase da prova em
causa;
d) O maior número de golos marcados no tempo regulamentar dos jogos na fase da prova em
causa;
e) O menor número de golos sofridos no tempo regulamentar dos jogos na fase da prova em
causa,
f) Sorteio, do qual não haverá recurso da forma e do resultado

CAMPEONATO DISTRITAL – Formato da Prova
1. Inicio a 28 de novembro | Fim a 7 de Março (data limite para indicação do Campeão Distrital
para representar a AFVR na Taça Nacional);
2. Em virtude da participação dos Amigos Cerva na Prova de Acesso ao Campeonato Nacional da 2ª
Divisão, o campeonato distrital poderá ter 5 equipas (se Amigos de Cerva se apurar para o CN 2ª
Divisão) ou 6 equipas (se Amigos de Cerva não se apurar para CN 2ª Divisão);
3. Excecionalmente nesta época 2020-2021, e de acordo com o consignado no artigo 60º do
Regulamento do Campeonato Distrital de Futsal Sénior Feminino, torna-se necessário proceder à
alteração do formato competitivo (artigo 9º), apresentando-se o mesmo no ponto seguinte;
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4. Com 5 ou 6 equipas, o campeonato será jogado em formato de todos contra todos, por pontos e
a duas voltas;
5. Na sequência do formato definido no ponto anterior, mantêm-se os critérios de classificação e
desempates consignados no Artigo 10º do Regulamento do Campeonato Distrital de Futsal
Sénior Feminino.

TAÇA DISTRITAL – Formato da Prova
1. Inicio a 20 de março de 2020;
2. De acordo com o Regulamento, todos os Clubes inscritos no campeonato são obrigados a
participar na Taça;
3. Excecionalmente esta época, o campeão distrital 2020-2021 não participa na Taça Distrital;
4. Como habitualmente, o formato competitivo será definido em tempo oportuno;
5. Irá ser estudada a possibilidade de esta Taça poder ser interdistrital, com a participação de
equipas da AF Bragança, face ao número reduzido de equipas dessa Associação nas provas de
futsal sénior feminino.

O VICE-PRESIDENTE DA AREA DESPORTIVA,

(José Manuel Fernandes)
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