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NOTA INFORMATIVA Nº 062
20.10.2017 – ÉPOCA 2017/18

SORTEIOS – TAÇA AFS “JOAQUIM JOSÉ SOUSA MARQUES”
1ª ELIMINATÓRIA
DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 – 21.00 HORAS

Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação social e demais interessados, informamos
que realiza-se o SORTEIO DA 1ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA AFS “Joaquim José Sousa Marques”, no próximo
dia 23 de Outubro de 2017, pelas 21.00 horas, na Sede Social da Associação de Futebol de Setúbal, sito na
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, nº. 1, em Setúbal.
Clubes apurados para disputar a 1ª Eliminatória:

FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE
GRUPO DESPORTIVO FABRIL DO BARREIRO
PALMELENSE FUTEBOL CLUBE
UNIÃO SPORT CLUB
AMORA FUTEBOL CLUBE
GRUPO DESPORTIVO ALFARIM
FC SETUBAL FUTEBOL CLUBE
VASCO DA GAMA ATLÉTICO CLUBE

ALMADA ATLÉTICO CLUBE
CHARNECA DE CAPARICA FUTEBOL CLUBE
SEIXAL CLUBE 1925
GRUPO DESPORTIVO SESIMBRA
ASSOCIAÇÃO DESENV. DA QUINTA DO CONDE
ESTRELA STº. ANDRÉ (ACRD)
CLUBE RECREATIVO “O GRANDOLENSE”
GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE

Relembramos:
1ª Eliminatória – 16 clubes – 30 de Dezembro de 2017 (Sábado)
•

Na 1ª eliminatória o sorteio será condicionado para que os clubes que se defrontaram na fase de Grupos
não joguem entre si.

Os clubes que na fase de grupos classificaram-se em 1º lugar nas respectivas series, assim como os 3 clubes
classificados em 2º lugar nas respectivas series, com o melhor coeficiente, são privilegiados no sorteio,
disputando esta eliminatória na qualidade de visitados.
O sorteio processa-se da seguinte forma:
São colocadas numa taça as bolas dos 5 clubes 1ºs classificados em cada serie e noutra taça as bolas dos
clubes classificados nos 3ºs lugares de cada série e do 4º clube classificado com melhor coeficiente.
Seguidamente são colocadas numa taça as bolas dos clubes classificados em 2º lugar nas respectivas series,
com o melhor coeficiente, e noutra taça os restantes clubes a sortear.
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•

Os jogos das eliminatórias são disputados a uma mão, no campo de jogos, do clube sorteado na
qualidade de visitado;

•

Os jogos referentes à 1ª eliminatória têm o seu início pelas 14.30 horas, excepto se o campo de jogo
possua electrificação aprovada pela AFS;

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
ELIMINATÓRIAS
Se no final do tempo regulamentar dos jogos desta prova, se verificar uma igualdade procede-se da seguinte
forma:
•

Serão os jogos interrompidos durante cinco minutos e, depois prolongados por mais trinta minutos,
divididos em duas partes de quinze minutos cada, sem intervalo, mas com mudança de campo.

•

Se findo este prolongamento o empate subsistir, apurar-se –à o vencedor através da marcação de
pontapés da marca de Grande Penalidade, de acordo com as Leis do Jogo.

No acto do sorteio os representantes dos clubes deverão apresentar a respectiva credenciação.

A Direcção da A.F. Setúbal

/AC.

