ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
NOTA INFORMATIVA N.º 002
12.08.2019 – 2019/2020
Actualizada

TAÇA AFS “JOAQUIM JOSÉ SOUSA MARQUES”
ÉPOCA 2019/2020
Para conhecimento dos Clubes filiados, Órgãos da Comunicação Social, e demais interessados, informamos
que o sorteio da Taça AFS Seniores Futebol de Onze, realiza-se no próximo dia 13 de Agosto de 2019, pelas
21.30 horas, no AUDITÓRIO DA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL, sito na Rua Gago
Coutinho e Sacadura Cabral nº. 1, em Setúbal.
GENERALIDADES
A Taça AFS “Joaquim José Sousa Marques”, disputa-se na época desportiva de 2019/2020, com a
participação de 31 clubes.
CLUBES PARTICIPANTES
GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE
FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE
ORIENTAL DRAGON FUTEBOL CLUB
GRUPO DESPORTIVO SESIMBRA
CLUBE RECREATIVO “O GRANDOLENSE”
GRUPO DESPORTIVO DE ALFARIM
PALMELENSE FUTEBOL CLUBE
CHARNECA CAPARICA FUTEBOL CLUBE
FC SETUBAL FUTEBOL CLUBE
UNIÃO FUTEBOL COMERCIO INDÚSTRIA
GRUPO DESP. PESCADORES DA COSTA DA CAPARICA
UNIÃO SPORT CLUBE
UNIÃO FUTEBOL CLUBE MOITENSE
BEIRA MAR ATLÉTICO CLUBE DE ALMADA

CLUBE DESP. COVA DA PIEDADE SAD “B”
ACRUT ZAMBUJALENSE
ASS. D. QUINTA DO CONDE
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAMOUQUENSE
ATLETICO CLUBE ALCACERENSE
CDR AGUAS DE MOURA
CENTRO CULT. DESP. BREJOS AZEITÃO
ESTRELA SANTO ANDRE (A.C.R.D.)
GINASIO CLUBE CORROIOS
GRUPO DESPORTIVO LAGAMEÇAS
JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE
QUINTAJENSE FUTEBOL CLUBE
SEIXAL CLUBE 1925
UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL BANHEIRENSE
ALMADA ATLETICO CLUBE
MONTE DE CAPARICA ATLÉTICO CLUBE

FORMATO DA COMPETIÇÃO
A primeira fase é composta por 31 clubes divididos em 5 series de 5 (cinco) clubes cada e 1 serie de 6 (seis)
clubes.
Em cada serie todos os clubes jogam entre si, por pontos, a uma volta, apurando-se 16 (dezasseis) clubes
para a fase seguinte.
A segunda fase é disputada num sistema de eliminatórias, a uma mão em campos neutralizados.
O jogo da Final será realizado num campo neutro de relva natural ou sintética.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
FORMA DE APURAMENTO DOS 16 CLUBES
Ficam apurados para a fase seguinte da prova:
1ºs clubes classificados de cada série – total 6 clubes.
2ºs clubes classificados de cada série – total 6 clubes.
4 clubes - 3ºs classificados, com melhor coeficiente, de todos as series – total 4 clubes.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
FASE DE GRUPOS
COMPETIÇÕES DISPUTADAS POR PONTOS A UMA (1) VOLTA
• Melhor pontuação final.
• Maior diferença entre golos marcados e sofridos.
• Maior número de golos marcados.
• Média de idades mais baixa entre os jogadores constantes na ficha de todos os jogos disputados
• Equipa com jogador mais jovem constante na ficha de todos os jogos disputados
Critério de desempate para apuramento dos 4 Clubes classificado em 3º lugar, com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual
(número de pontos / número de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos.
(diferença do número de golos marcados e número de golos sofridos / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova
(número de vitorias em toda a prova / número de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados
(número de golos marcados / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos
(número de golos sofridos / número de jogos realizados).

ELIMINATÓRIAS E FINAL
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 penálti, de acordo com as Leis do Jogo.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
SORTEIOS
Procedimentos
Os clubes são distribuídos por 5 series de 5 clubes cada e 1 serie de 6 clubes.
 Com a alteração da data da 1ª eliminatória da Taça de Portugal, os jogos da 1ª jornada da Taça AFS
em que intervêm o Grupo Desportivo Alcochetense e Vasco da Gama Atlético Clube, são
antecipados para o dia 1 de Setembro.
 O Grupo Desportivo Alcochetense e o Vasco da Gama Atlético Clube, são inseridos em series
diferentes, folgando na 4ª Jornada (29.09.2019) por motivo da realização da 2ª Eliminatória da Taça
de Portugal.
 Realizando-se no dia 15 de Setembro uma jornada do Campeonato Nac. de Futebol de Praia Divisão Elite, em que participam o GD Alfarim e o GD Sesimbra, estes clubes ficam isentos na 2ª
jornada, desta Prova, sendo inseridos em series diferentes.
 Encontrando-se ACRUT Zambujalense, apurada para a 2ª Fase do CN Futebol de Praia, fica isenta na
1ª jornada da Taça AFS (8 de Setembro de 2019).
 Será realizado um sorteio prévio para definição onde estes clubes ficam inseridos.
 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 classificarem-se em 1º lugar nas respectivas series, assim como os 2 clubes
classificados em 2º lugar nas respectivas series, com o melhor coeficiente, são privilegiados no sorteio,
disputando esta eliminatória na qualidade de visitados.
Critério de desempate para apuramento dos 2 clubes classificados em 2º lugar, com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual
(número de pontos / número de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos.
(diferença do número de golos marcados e número de golos sofridos / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova
(número de vitorias em toda a prova / número de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados
(número de golos marcados / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos
(número de golos sofridos / número de jogos realizados).

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
O sorteio processa-se da seguinte forma:
São colocadas numa taça as bolas dos 6 clubes 1ºs classificados e os 2 clubes classificados em 2º lugar com
melhor coeficiente - total 8 bolas.
Noutra taça são colocadas as bolas dos restantes clubes apurados - total 8 bolas.
 Os sorteios dos quartos de final e meias-finais são puros.
 Os jogos das eliminatórias são disputados a uma mão, no campo de jogos, do clube sorteado na
qualidade de visitado.
 As datas dos sorteios das eliminatórias serão oportunamente divulgadas.
CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO
FASE DE GRUPOS
1ª Jornada - 08 de Setembro de 2019 (jogos em que intervenham o GD Alcochetense e o Vasco da Gama AC,
são antecipados para 01 de Setembro de 2019)
2ª Jornada – 15 de Setembro de 2019
3ª Jornada – 22 de Setembro de 2019
4ª Jornada - 29 de Setembro de 2019
5ª Jornada – 05 de Outubro de 2019
ELIMINATÓRIAS
1ª ELIMINATÓRIA – disputada por 16 clubes – 22 de Fevereiro de 2020 (Sábado – Carnaval)
QUARTOS DE FINAL – disputado por 8 clubes – 10 de Abril de 2020 (6ª Feira Santa)
MEIAS-FINAIS – disputada por 4 clubes – 03 de Maio de 2020
FINAL – 14 de Junho de 2020
Nota:
• 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;
• Os jogos referentes aos quartos de final têm o seu início pelas 15.30 horas, excepto se o campo de
jogo possua electrificação aprovada pela AFS.
• Os jogos referentes às meias finais têm o seu início pelas 15.30 horas, excepto se o campo de jogo
possua electrificação aprovada pela AFS.

As datas dos jogos poderão, eventualmente, sofrer alterações.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
SUBSTITUIÇÕES DE JOGADORES
São permitidas até 5 substituições de jogadores durante o jogo, sendo que, após o início da segunda parte,
apenas podem ser efectuadas 3 (três) substituições, por clube.
Nos jogos que existam prolongamento, é autorizada mais 1 (uma) substituição, por clube.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
Fase de Grupos e Eliminatórias
Os clubes visitados ou na qualidade de visitados são responsáveis pelo pagamento:
•
•

Taxas de Arbitragem
Policiamento ou Segurança

BILHÉTICA
JOGOS COM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA/BILHÉTICA
JOGOS COM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
•

A organização dos jogos é da responsabilidade dos clubes visitados.

•

Quando os jogos tiverem organização financeira, os bilhetes a utilizar, terão de estar de acordo
com o modelo regulamentar criado pela AFS.

•

Para a presente época desportiva, o preço máximo dos bilhetes para os jogos dos Campeonatos
Distritais de Seniores de futebol de onze, é fixado em 7,00€ (sete euros).

•

O valor nominal aconselhado do bilhete, pela AFS, é de 5,00€ (cinco euros).

•

O IVA dos bilhetes é de 23% (taxa normal).

•

É da responsabilidade de cada clube, liquidar e entregar o IVA à Administração Fiscal, na sua
declaração periódica.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
BILHÉTICA
MODELO REGULAMENTAR DOS BILHETES A UTILIZAR NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS ORGANIZADAS NO
ÂMBITO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETUBAL
(em vigor desde 01.12.2014, conforme n/ CO nº. 48 de 15/11/2014)
A AFS criou um modelo único, de bilhete a utilizar pelos clubes nossos filiados, para utilização obrigatória,
em todas as competições organizadas no âmbito da Associação de Futebol de Setúbal, que tenham
organização financeira (entradas pagas).

PROCEDIMENTOS SOBRE A EMISSÃO DOS BILHETES:
Em ficheiro anexo ao CO nº. 1, de 2018/2019 da AFS, anexámos o modelo proposto do bilhete regulamentar
com a dimensão de 15 cm x 6,5 cm, podendo os clubes proceder à respectiva emissão, identificando a
prova, o recinto desportivo onde se realiza o jogo, a época, data e hora, e o nome dos clubes intervenientes.
• Deve constar nos bilhetes, a data, hora do jogo, preço em Euros, o emblema oficial da AFS, e
estarem numerados;
•

A distribuição e venda irregular de bilhetes, bem como, a distribuição e venda de bilhetes falsos ou
irregulares, é criminalmente sancionada, nos termos da Lei.

Neste caso as receitas dos jogos são pertença, exclusiva, dos clubes visitados ou na qualidade de visitados.

JOGO DA FINAL
A organização financeira deste jogo é da responsabilidade da AFS.
O resultado líquido apurado (receita da venda de bilhetes vs despesas de organização), será repartido pelos
clubes finalistas, da seguinte forma:
•
•

60 % Para o clube vencedor da Taça AFS.
40 % Para o clube finalista da Taça AFS.

PRÉMIOS
Ao vencedor da competição será atribuída uma Taça e 30 medalhas.
Ao finalista vencido serão atribuídas 30 medalhas.

A Direcção da A. F. Setúbal

/AC

