
Vila Real | Janeiro | 2022

ALTERAÇÃO ESCALÕES ETÁRIOS PROVAS DISTRITAIS

Futebol de Formação –PROPOSTA

Direção e Gabinete Técnico AF Vila Real
gabtecnico@afvr.pt | 917 184 759

mailto:gabtecnico@afvr.pt


ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VILA REAL DIREÇÃO e GABINETE TÉCNICO

Alteração dos Escalões Etários nas Provas Distritais – Futebol Formação 

• A proposta agora apresentada, vem no seguimento de reflexão e análise feitas internamente sobre aquela que é a
realidade do distrito Vila Real e do contributo dos Clubes Filiados, seus Dirigentes e Coordenadores Técnicos.

PROPOSTA para entrar em vigor a partir da época 2022-2023

• Da reflexão e discussão, surge esta proposta de alteração dos escalões etários das provas distritais de Futebol de
Formação, na seguinte medida:
➢ Os Regulamentos do Campeonato Distrital de Futebol Juniores-A e da Taça Distrital de Futebol Juniores-A são alterados, podendo nestas provas

ser utilizados de até 6 jogadores sub-19 por ficha de jogo, jogadores sub-18, sub-17 e jogadores das demais categorias mediante inscrição com
exame médico-desportivo exigido por Lei.

➢ Nos Regulamentos do Campeonato Distrital de Futebol Juniores-B – Juvenis e da Taça Distrital de Futebol Juniores-B – Juvenis, desaparece a
referência a “Juvenis” e acresce à sua nomenclatura a designação “Sub-16”, sendo alterados para que nestas provas apenas possam ser utilizados
jogadores sub-16, sub-15 e jogadores das demais categorias mediante inscrição com exame médico-desportivo exigido por Lei.

➢ Nos Regulamentos do Campeonato Distrital de Futebol Juniores-C – Iniciados e da Taça Distrital de Futebol Juniores-C – Iniciados, desaparece a
referência a “Iniciados” e acresce à sua nomenclatura a designação “Sub-14”, sendo alterados para que nestas provas apenas possam ser
utilizados jogadores sub-14, sub-13 e jogadores das demais categorias mediante inscrição com exame médico-desportivo exigido por Lei.

➢ A atual Taça Distrital Sub-14 passa a Taça Distrital Sub-13 e é jogada em Futebol 9. Passam a poder ser utilizados jogadores Sub-13, Sub-12 e
jogadores das demais categorias mediante inscrição com exame médico-desportivo exigido por Lei.

➢ Passa a existir apenas um Campeonato Distrital de Juniores-D – Infantis Futebol 9, cujo Regulamento é o do atual Campeonato Distrital de
Juniores-D – Infantis Sub-13 Futebol 9, alterado para definir a possibilidade de utilização de até 3 jogadores sub-13 por ficha de jogo, de jogadores
sub-12, sub-11 e de até 5 jogadores sub-10 por ficha de jogo.

➢ Todos os artigos dos Regulamentos das Provas suprareferidas, que façam menção à categoria de jogadores, serão alterados para se ajustarem
aos novos escalões etários de cada prova.
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• Na sequência da proposta vertida na página anterior, é necessário proceder ao ajustamento dos pontos 4 e 5 do artigo 8º
(Qualificação e Confirmação de Participação).

• Assim, no ponto 4 (Inscrição de Equipas “B” e “C” de Clubes já inscritos no Campeonato), o texto mantém-se praticamente na
totalidade, sendo apenas alterado o ponto iii) da alínea c), que passa a ter o seguinte texto:
➢ CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-A: “Para efeitos da listagem em causa, os jogadores abaixo dos Sub-17 não necessitam de entrar

na mesma, podendo jogar indistintamente nas várias equipas do Clube.”
➢ CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-B – SUB-16: “Para efeitos da listagem em causa, os jogadores abaixo dos Sub-15 não necessitam

de entrar na mesma, podendo jogar indistintamente nas várias equipas do Clube.”
➢ CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-C – SUB-14: “Para efeitos da listagem em causa, os jogadores abaixo dos Sub-13 não necessitam

de entrar na mesma, podendo jogar indistintamente nas várias equipas do Clube.”
➢ CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-D – INFANTIS FUTEBOL 9: “Para efeitos da listagem em causa, os jogadores abaixo dos Sub-11

não necessitam de entrar na mesma, podendo jogar indistintamente nas várias equipas do Clube.”

• No ponto 5 (Inscrição de Equipas “B” de Clubes que estão a disputar provas nacionais da categoria/escalão em causa), as alterações
ao texto são as seguintes:
➢ CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-A: o texto mantém-se na totalidade, sendo apenas substituída a menção a “jogadores de 2º ano”

por “jogadores sub-19” e a menção a “jogadores de 1º ano” por “jogadores sub-18”.
➢ CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-B – SUB-16 e CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTEBOL JUNIORES-C – SUB-14: apenas se mantém a

alínea b), que no regulamento atualizado passará a alínea a), “Jogadores que sejam utilizados (titulares ou suplentes utilizados) no jogo da equipa
do Campeonato Nacional num determinado fim-de-semana, não podem jogar pela equipa B, nesse mesmo fim semana.”.
Todas as restantes alíneas são eliminadas.

PROPOSTA para entrar em vigor a partir da época 2022-2023
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Provas Distritais AFVR

Campeonato + Taça Distrital Juniores-A
(até 6 Sub-19* | Sub-18 | Sub-17)

Provas Nacionais FPF

Campeonato + Taça Distrital Juniores-B Sub-16
(Sub-16 | Sub-15)

Campeonato Distrital Juniores-C Sub-14
(Sub-14 | Sub-13)

1ª Divisão Nacional Sub-19
2ª Divisão Nacional Sub-19

1ª Divisão Nacional Sub-17
2ª Divisão Nacional Sub-17

1ª Divisão Nacional Sub-15
2ª Divisão Nacional Sub-15

Campeonato Distrital Juniores-D Futebol 9
(até 3 Sub-13* | Sub-12 | Sub-11 | até 5 Sub-10*)

*por Ficha de Jogo

Atividades Futebolísticas de Benjamins Sub-11 e Sub-10 Futebol 7

Encontros de Futebol para Crianças (Traquinas Sub-9 e Sub-8; Petizes Sub-7, Sub-6 e Sub-5)

Taça Distrital Sub-13 Futebol 9 (Sub-13, Sub-12)


