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COMUNICADO OFICIAL Nº 056
27.10.2016 – ÉPOCA 2016/17

TAÇA NACIONAL SUB/14 - MISTA – FUTEBOL 11
FASE DISTRITAL – FASE NACIONAL
ÉPOCA DE 2016/2017

Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação social e demais interessados,
comunicamos que a Federação Portuguesa de Futebol criou uma nova competição que designou
como - TAÇA NACIONAL SUB/14 - MISTA – FUTEBOL 11.
Esta competição terá 2 (duas) fases:
1ª Fase – Fase Distrital (modelo a definir pelas Associações).
2ª Fase – Fase Nacional constituída por Fase Zonal e Fase Final (modelo a definir em função do
número de equipas).
Apesar das nossas provas distritais que abrangem os escalões etários de SUB/14 e SUB/ 13, se
encontrarem definidas na presente época desportiva, pensamos que podemos encontrar espaço
temporal para realizarmos esta competição (fase distrital) e possibilitar que o clube vencedor
represente a AFS na Taça Nacional.
Dentro desta perspectiva, a Fase Distrital terá o seu início no final de Janeiro / princípio de
Fevereiro (momento em que termina a 1ª Fase do CD de Iniciados da 3ª Divisão).
FASE DISTRITAL (Modelo a definir em função das equipas inscritas)
Podem requerer inscrição na Taça todos os clubes filiados na AFS, assim como quaisquer outras
equipas não filiadas, desde que indicadas pela AFS.
Podem participar na prova, jogadores que se encontrem devidamente inscritos e licenciados pela
FPF, podendo ser Amadores ou Profissionais, nos termos do disposto no Regulamento do Estatuto,
da Categoria, da Inscrição e Transferência dos Jogadores e na legislação aplicável, bem como
equipas não filiadas, desde que indicadas pela AFS.
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Apenas podem competir nesta prova, os jogadores inscritos nas categorias SUB/13 e SUB/14.
Sem prejuízo da natureza mista da competição, cada equipa tem obrigatoriamente que utilizar,
por jogo, 2 (duas) jogadoras, no mínimo.

Os clubes podem designar até 7 jogadores suplentes na ficha técnica do jogo.
Substituições – regulamentação similar à aplicada nas nossas provas de Iniciados.
Os jogos serão disputados, preferencialmente, aos sábados à tarde.
O vencedor da Fase Distrital representará a AFS na Fase Nacional.
Início previsto da prova: Final de Janeiro 2017.
Limite de prazo para inscrição dos clubes na Fase Distrital – 4 de Janeiro de 2017.
FASE NACIONAL (ZONAL E FINAL)
Inicio previsto – Abril de 2017.
Prova disputada por um limite máximo de 22 equipas.
Constituída por Fase Zonal e Fase Final (modelos a definir, pela FPF, em função de número de
equipas inscritas).
A indicação do clube apontado pela respectiva Associação Distrital tem que ser confirmada até ao
último dia útil da primeira semana de Abril, junto da FPF.

A Direcção da A.F. Setúbal

/AC.
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FICHA DE INSCRIÇÃO NA PROVA
TAÇA NACIONAL SUB /14 – MISTA – FUTEBOL 11
FASE DISTRITAL

Clube _____________________________________________________________________

Assinaturas: __________________________________________________________
_________________________________________________________
(Carimbo ou selo em Branco do Clube)

O prazo das inscrições termina no dia 4 de Janeiro de 2017.

