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COMUNICADO OFICIAL N.º 27
DATA: 27.10.2020

Para conhecimento de todos os Clubes filiados, outros interessados e O.C.S., informa-se que a Direção da
Associação de Futebol de Ponta Delgada, deliberou o seguinte:
COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTEBOL – INFANTIS (S13, S12) E BENJAMINS (S11, S10) 2020-2021
Nas equipas de Futebol dos escalões de Infantis (S13, S12) e Benjamins (S11, S10), ao verificar-se a participação de
apenas um jogador com a função especifica de guarda redes, é obrigatório o cumprimento dos seguintes procedimentos:
•

Um dos jogadores suplentes tem de estar inscrito na ficha de jogo com a função específica de guarda redes,
vestindo um colete de cor diferente dos restantes colegas por cima da camisola do seu equipamento normal.
Deste modo, este jogador não necessita de estar equipado para o desempenho da função específica de guarda
redes;

•

Para participar no jogo substituindo outro jogador (jogador que não é guarda redes), o jogador suplente com a
função especifica de guarda redes apenas retira o colete, já que se encontra devidamente equipado;

Para participar no jogo substituindo o guarda redes titular, o jogador suplente com a função especifica de guarda redes,
mantém o colete de cor diferente dos restantes colegas vestido por cima da camisola do seu equipamento.

COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTSAL SANTA MARIA – SÉNIORES, JUNIORES B, JUNIORES D 2020-2021
As competições oficiais de Futsal dos escalões de Seniores, Juniores A e D terão o seu início a 21/11/2020.
Com efeito, o sorteio destas competições realizar-se-á às 12H00 de 02/11/2020 (segunda feira), no auditório da sede
desta Associação.
Para o efeito, solicita-se a presença de representantes dos nossos Clubes associados.
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DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO COMUNICADO
1. Mapa de jogos a realizar de 31.10.2020 a 07.11.2020 e alterações;
2. Mapa de ocupação de campos e pavilhões dos jogos a realizar a 31.10.2020 e 02.11.2020;

A Direção da A.F.P.D.

