NOTA INFORMATIVA
N.º 001/17-18
Data: 2017.09.07

ESCLARECIMENTOS SOBRE REGULAMENTOS DE PROVAS DISTRITAIS
Para conhecimento de todos os clubes filiados, e demais interessados, são divulgados,
infra, alguns esclarecimentos sobre os Regulamentos de Provas Distritais que entraram em
vigor nesta época desportiva de 2017/2018.

Regulamento do Campeonato Distrital de Futebol Seniores - Divisão Honra
Regulamento do Campeonato Distrital de Juniores "A"

Artigo 40º - Ponto 2
- Se ocorrer uma substituição numa paragem de jogo por motivo de lesão de um ou mais
jogadores, a mesma é contabilizada como interrupção;
- Se uma equipa já tiver efetuado 3 paragens de jogo para substituições (1 substituição
em cada paragem), não pode utilizar uma paragem de jogo para substituições da equipa
adversária, para efetuar a sua 4ª substituição;
- Ocorrendo substituições simultâneas, será contabilizada uma paragem de jogo para
cada equipa.
- As substituições realizadas ao intervalo, não são contabilizadas como paragens.

Regulamento da Taça da Associação de Futebol de Vila Real
Regulamento da Taça Distrital de Juniores "A"

Artigo 40º - Ponto 2
- Caso um jogo vá a prolongamento, as substituições realizadas no período entre o fim da
2ª parte do tempo regulamentar e o início do prolongamento, bem como no período de
mudança de campo entre as duas partes do prolongamento, não são contabilizadas como
paragens. Assim, se uma equipa já tiver efetuado 3 paragens de jogo para substituições no
tempo regulamentar (1 substituição em cada paragem), pode utilizar um destes momentos
para efetuar a sua 4ª substituição;
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- Após o final do prolongamento, não são permitidas substituições, salvo as excepções
consignadas nas Leis de Jogo.

Regulamento da SuperTaça Sequeira Teles

Artigo 10º - Ponto 1
- Após o final do tempo regulamentar, e visto que se o jogo terminar empatado o
desempate será feito através da marcação de grandes penalidades, não são permitidas
substituições, salvo as exceções consignadas nas Leis de Jogo.

Regulamento do Campeonato Distrital de Futebol Juniores "B" - Juvenis

Artigo 40º - Ponto 2
- As substituições realizadas na 1ª parte, não são contabilizadas como paragens.
- As substituições realizadas ao intervalo, não são contabilizadas como paragens.
- Se ocorrer uma substituição numa paragem de jogo na 2ª parte, por motivo de lesão de
um ou mais jogadores, a mesma é contabilizada como interrupção;
- Se uma equipa já tiver efetuado 3 paragens de jogo para substituições, na 2ª parte, não
pode utilizar uma paragem de jogo para substituições da equipa adversária, para efetuar
qualquer outra substituição;
- Ocorrendo substituições simultâneas, na 2ª parte, será contabilizada uma paragem de
jogo para cada equipa.

Regulamento da Taça Distrital de Futebol Juniores "B" - Juvenis

Artigo 40º - Ponto 2
- Caso um jogo vá a prolongamento, as substituições realizadas no período entre o fim da
2ª parte do tempo regulamentar e o início do prolongamento, bem como no período de
mudança de campo entre as duas partes do prolongamento, não são contabilizadas como
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paragens. Assim, se uma equipa já tiver efetuado 3 paragens de jogo para substituições no
tempo regulamentar, pode utilizar um destes momentos para efetuar as substituições que
ainda tenha disponíveis;
- Após o final do prolongamento, não são permitidas substituições, salvo as exceções
consignadas nas Leis de Jogo.

O VICE-PRESIDENTE DA AREA DESPORTIVA,
(Miguel Correia)
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