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PROGRAMA 

 

 

MANHÃ: 

 

• 09:30h – Chegada das comitivas ao Complexo Desportivo de Vila Pouca de 

Aguiar 

 

• 11:00h: SUB-16 JOGO 1: AF VILA REAL x AF VISEU (Campo 1) 

                   SUB-14 JOGO 1: AF VILA REAL x AF VISEU (Campo 2) 

 

 

ALMOÇO: 

 

• 12:00h – Almoço AF BRAGANÇA 

 

• 12:30h – Almoço AF VILA REAL e AF VISEU 

 

TARDE: 

 

• 15:30h: SUB-16 JOGO 2: AF VISEU x AF BRAGANÇA (Campo 1) 

                   SUB-14 JOGO 2: AF BRAGANÇA x AF VILA REAL (Campo 2) 

 

• 16:30h: SUB-16 JOGO 3: AF BRAGANÇA x AF VILA REAL (Campo 1) 

•              SUB-14 JOGO 3: AF VISEU x AF BRAGANÇA (Campo 2) 

 

• 17:35h – Entrega de Lembranças às Associações participantes; 

 

• 17:45h – Distribuição de lanches para a viagem. 
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REGULAMENTO 

 

1. O IV Torneio Inter-Associações de Futebol Feminino realiza-se no 

Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, a 8 de Dezembro de 

2021, e será jogado por Seleções Distritais Sub-16 e Sub-14 Femininas 

das seguintes Associações de Futebol: Vila Real, Bragança e Viseu; 

1.1 As seleções Sub-16 jogam Futebol 9 e as seleções Sub-14 jogar 

Futebol 7; 

1.2 Em anexo se remete o croqui do Complexo Desportivo de Vila 

Pouca de Aguiar, sendo que o campo 1 é relvado sintético e os 

campos 2 e para aquecimento são de relva natural. 

 

2. A elaboração do Programa e Regulamento é da responsabilidade do 

Gabinete Técnico da Associação de Futebol de Vila Real; 

 

3. As comitivas de cada Seleção participante serão constituídas por  

3.1. Sub-16 – 21 elementos: 16 jogadoras e 5 acompanhantes; 

3.2. Sub-14 – 21 elementos: 16 jogadoras e 5 acompanhantes; 

 

4. Cada Associação de Futebol participante deve enviar, até ao dia 6 de 

Dezembro de 2021, para a AF Vila Real (gabtecnico@afvr.pt), a Ficha 

de Comitiva devidamente preenchida; 

 

5. São admitidas a competir nesta prova: 

5.1. Seleções Sub-16 – Até duas jogadoras Sub-17 e jogadoras Sub-16, 

Sub-15 e Sub-14 que apresentem exame médico-desportivo, nos 

termos fixados no Comunicado Oficial n.º 1 da presente época 

mailto:gabtecnico@afvr.pt
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desportiva. Todas as jogadoras devem ser de nacionalidade 

portuguesa. 

5.2. Seleções Sub-14 – jogadoras Sub-14, Sub-13, Sub-12 e Sub-11, 

que apresentem exame médico desportivo, de acordo com a 

respetiva idade e nos termos fixados no Comunicado Oficial n.º 1 da 

presente época desportiva. Todas as jogadoras devem ser de 

nacionalidade portuguesa. 

5.3. Devem os responsáveis de cada AF fazer-se acompanhar, no dia do 

torneio, do Cartão de Jogador ou Cartão de Cidadão de cada 

jogadora da respetiva Seleção. 

 

6. Todas as Jogadoras e acompanhantes deverão dispor do seguro 

obrigatório, decreto-lei 10/2009; 

 

7. Cada jogadora deverá conservar o mesmo número de camisola durante 

o Torneio; 

 

8. O Torneio será disputado em apenas uma fase, no sistema de 

competição todos contra todos, por pontos e a uma volta. A classificação 

de cada seleção é obtida a partir da pontuação alcançada nos 3 jogos 

disputados, segundo o critério seguinte: 

8.1. 3 pontos por VITÓRIA no tempo regulamentar; 

8.2. 1 ponto por EMPATE no tempo regulamentar; 

8.3. 0 pontos por DERROTA no tempo regulamentar; 

8.4. 0,1 ponto por cada GOLO marcado no tempo regulamentar. 

 

9. 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 
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desempate está imediatamente encontrado quando, em número igual de 

oportunidades de marcação realizadas de modo alternado entre as duas 

seleções, uma destas fique em vantagem no marcador. 

9.1. O resultado obtido dessa marcação não altera o resultado final do 

jogo (empate), é utilizado apenas para um eventual desempate nos 

termos do ponto 10.4 deste regulamento; 

 

10. Em caso de igualdade pontual no fim do Torneio, serão critérios de 

desempate, consecutivamente, os seguintes: 

10.1. O maior número de pontos alcançados pelas seleções 

empatadas, nos jogos que realizaram entre si; 

10.2. A maior diferença entre número de golos marcados e número de 

golos sofridos pelas seleções empatadas, nos jogos que 

realizaram entre si; 

10.3. O maior número de golos marcados pelas seleções empatadas 

nos jogos que realizaram entre si; 

10.4. O(s) resultado(s) obtido(s) entre as seleções empatadas, 

considerando os pontapés de marca de grande penalidade 

executados; 

10.5. Maior diferença global entre golos marcados e golos sofridos; 

10.6. Maior número global de golos marcados; 

10.7. Sorteio, do qual não haverá recurso da forma e do resultado; 

 

11. Os jogos começam sempre à hora marcada. Para o aquecimento das 

seleções que disputam o segundo jogo de cada período do dia 

(manhã/tarde), está disponível um campo de Futebol 7 (relvado natural). 
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12. Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25 

minutos cada, com um intervalo de 10 minutos; 

 

13. Não há limite quanto ao número de substituições a efetuar, podendo 

decorrer sem interrupção de jogo, devendo as mesmas ser efetuadas na 

zona central do terreno de jogo do lado dos bancos das equipas; 

 

14. As bolas a utilizar nos jogos serão fornecidas pela AF Vila Real, devendo 

ser de tamanho nº 5; 

 

15. As nomeações das equipas de arbitragem serão da responsabilidade do 

Conselho de Arbitragem da AF Vila Real; 

 

16.  Os jogos disputam-se segundo as regras e normas estabelecidas pela 

F.P.F. para as competições oficiais de Futebol 9 (sub-16) e Futebol 7 

(sub-14), salvo nas exceções previstas neste Regulamento; 

 

17.  Salvo nas exceções previstas neste Regulamento, será adotado o 

Regulamento Disciplinar da FPF, sendo os eventuais castigos cumpridos 

apenas neste torneio.  

 

18.  A jogadora que for admoestada com 2 cartões amarelos será 

desclassificada, do próprio jogo, com cartão vermelho podendo, no 

entanto, efetuar o jogo seguinte. Se a jogadora for admoestada com 

cartão vermelho direto será desclassificado do próprio jogo e não poderá 

jogar, também, o jogo seguinte; 

 

19.  Os delegados aos jogos deverão entregar 15 minutos antes da hora 

marcada para o início de cada jogo uma relação em triplicado, fornecida 
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pela organização, da qual constarão todas as jogadoras presentes, bem 

como os responsáveis de cada seleção; 

 

20.  Prémios: Será entregue uma lembrança a cada Associação participante; 

 

21.  Os casos omissos no presente Regulamento, serão analisados e 

decididos pela organização (AF Vila Real), tendo sempre em conta a 

regulamentação da F.P.F. 

 

NORMAS DE PREVENÇÃO COVID-19: 

 

1. A participação de Jogadoras e elementos das comitivas das 

Associações participantes está dependente da apresentação de 

comprovativo de teste laboratorial ao SARS-CoV-2 com resultado 

negativo, de acordo com as normas e orientações da DGS: 

1.1. Teste rápido de antigénio (TRAg), negativo, realizado 48h antes 

do início do evento; ou 

1.2. Teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), tais como RT-

PCR, RT-PCR em tempo real ou teste molecular rápido, até 72h 

antes do evento. 

 

2. As Jogadoras e demais elementos das comitivas das Associações 

participantes estão obrigados ao cumprimento do Plano de Contingência 

em vigor no Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, incluindo a 

obrigatoriedade de utilização de máscara para todos quantos, em cada 

momento, não estejam em situação de realização de exercício físico; 

 

3. O acesso de espectadores ao evento, exige que se apresente prova de: 
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3.1. Certificado Digital COVID da União Europeia válido, admitido nos 

termos do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho (certificado 

de esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 

14 dias, com uma vacina contra a COVID-19 aprovada pela 

Comissão Europeia; certificado de recuperação de infeção por 

SARS-CoV-2, na sequência de um resultado positivo num teste 

laboratorial certificado realizado há mais de 11 dias e menos de 

180 dias; ou certificado de teste laboratorial ao SARS-CoV-2 com 

resultado negativo - teste rápido de antigénio [TRAg; 48h de 

validade)] ou teste de amplificação de ácidos nucleicos [TAAN; 

72h de validade]); ou 

3.2. Comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal 

completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma 

vacina contra a COVID-19 aprovada pela Comissão Europeia; ou 

3.3. Comprovativo de teste laboratorial ao SARS-CoV-2 com resultado 

negativo, de acordo com as normas e orientações da DGS: 

3.3.1 Teste rápido de antigénio (TRAg), negativo, realizado 48h 

antes do início do evento; ou 

3.3.2 Teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), tais 

como RT-PCR, RT-PCR em tempo real ou teste molecular 

rápido, até 72h antes do evento. 
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ANEXO: 

 

 

Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar 

 


