COMUNICADO OFICIAL
DIREÇÃO
Nº: 091 de 03.dezembro.2019

Para conhecimento dos Sócios Ordinários e demais interessados se comunica o seguinte:

I – HORÁRIO DOS JOGOS– ÉPOCA 2019 / 2020
1.

| ATUALIZAÇÃO

Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes / SAD e demais interessados, o Horário

dos Jogos de Futebol, Seniores, Juniores “B” e “C”, sofreram um pequeno reajusto em virtude do
aumento do tempo de jogo do escalão de Juniores “B” e “C” e, ainda, devido ás condições
climatéricas no términus dos jogos da categoria de Seniores. Assim, de modo a garantir a presença
das equipas de arbitragem nos jogos, a Direção procedeu ao reajusto em referência.
1.1. As horas de todos os jogos de Futebol são as seguintes:
✓

15H00 | De 03 de dezembro de 2019 até 29 de março de 2020.

✓

16H00 | De 30 de março de 2020 até 03 de maio de 2020.

✓

17H00 | De 04 de maio de 2020 até 30 de junho de 2020.

1.2. O Campeonato de Juniores “A” (F11) realiza-se aos Sábados, às:
✓

15H00 | De 15 de setembro de 2019 até 29 de março de 2020.

✓

16H00 | De 30 de março de 2020 até 03 de maio de 2020.

✓

17H00 | De 04 de maio de 2020 até 30 de junho de 2020.

De 03 de dezembro de 2019 até 29 de março de 2020
1.3. O Campeonato de Juniores “B” (F11) realiza-se aos Domingos, às 10H00.
1.4. O Campeonato de Juniores “C” (F11) realiza-se aos Domingos, às 10H00.
1.5. Nos jogos distritais da categoria de Juniores “B” (Juvenis) e Juniores “C” (Iniciados), quando
coincidir a marcação de dois jogos no mesmo dia, hora e campo ou complexo desportivo, será
transferido para o sábado imediatamente anterior, os de categoria superior ou sendo da mesma
categoria, as equipas do jogo com o número mais baixo, com as horas fixadas neste comunicado
(Horário dos Jogos), mas, se este (campo / complexo desportivo) se se encontrar ocupado, realiza-se
então em primeiro lugar às 08H45, o jogo de maior proximidade (mais próximo em km – distância entre
as sedes dos clubes dos clubes envolvidos) e às 11H00 o jogo de maior distância (mais longínquo em
km – distância entre as sedes dos clubes); se persistir a igualdade, primeiro o do Escalão Etário
Superior; se persistir a igualdade, e sendo do mesmo escalão, jogará primeiro a equipa do clube com
código associativo mais baixo.
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De 30 de março de 2020 até 30 de junho de 2020
1.6. O Campeonato de Juniores “B” (F11) realiza-se aos Domingos, às 10H30.
1.7. O Campeonato de Juniores “C” (F11) realiza-se aos Domingos, às 10H30.
1.8. Nos jogos distritais da categoria de Juniores “B” (Juvenis) e Juniores “C” (Iniciados), quando
coincidir a marcação de dois jogos no mesmo dia, hora e campo ou complexo desportivo, será
transferido para o sábado imediatamente anterior, os de categoria superior ou sendo da mesma
categoria, as equipas do jogo com o número mais baixo, com as horas fixadas neste comunicado
(Horário dos Jogos), mas, se este (campo / complexo desportivo) se se encontrar ocupado, realiza-se
então em primeiro lugar às 09H00, o jogo de maior proximidade (mais próximo em km – distância entre
as sedes dos clubes dos clubes envolvidos) e às 11H15 o jogo de maior distância (mais longínquo em
km – distância entre as sedes dos clubes); se persistir a igualdade, primeiro o do Escalão Etário
Superior; se persistir a igualdade, e sendo do mesmo escalão, jogará primeiro a equipa do clube com
código associativo mais baixo.
Nota: Estes quilómetros, são aferidos pelo “google mapas” e, sempre selecionando o percurso mais
próximo.

O emanado neste Comunicado Oficial, entra em vigor a partir da presente data.

Pel’ A DIRECÇÃO
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