
 

 

 
 
DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
 
ASSUNTO: COMPETIÇÃO COMPLEMENTAR DE SENIORES MASCULINOS E FEMININOS (SUB-20) 

2020/2021 – 1ª FASE – ESTRUTURA PROVISÓRIA DAS PROVAS 
 
 
Em referência ao assunto em epígrafe e na sequência do Comunicado Oficial nº 25, informa-se: 
 
1 - Competição Complementar de Seniores Masculinos Sub-20 

 
1.1 - Estrutura da Prova 

  Zona 1 - AA Braga 
  Zonas 2 a 5 - AA Porto / Vila Real 

 Zona 6 - AA Viseu 
 Zona 7 - AA Aveiro 
 Zonas 8 e 9 - AA Lisboa / AA Leiria / AA Santarém  
 Zona 10 - AA Algarve 
 
 

2 - Competição Complementar de Seniores Femininos Sub-20 
 

2.1 - Estrutura da Prova 
  Zonas 1 e 2 - AA Porto / AA Braga 
  Zona 3 - AA Leiria / AA Santarém 

 Zona 4 - AA Lisboa / AA Setúbal / AA Algarve* 
 

*Prevê-se que esta zona seja disputa em sistema de TxT a uma só volta com recurso a uma tabela 
especial, com o objetivo de minimizar os custos relacionados com as deslocações das equipas. 

  
 
3 - Modelo Competitivo  
 

3.1 - Zonas de âmbito regional (3/6 equipas); 
 
3.2 - Jogos semanais ou quinzenais - 6 a 10 jogos a realizar em janeiro, fevereiro e março. Até 
31/01/2021 analisaremos o contexto nacional sobre a realização de uma 2ª Fase Nacional. Caso 
esta se venha a efetivar, serão apuradas da 1ª Fase os dois primeiros classificados de cada zona, 
nas provas Feminina e Masculina.  
De acordo com os regulamentos em vigor e por motivos de saúde pública, a estrutura e forma de 
disputa desta prova poderão sofrer alterações. 

 
3.3 - Data de Início - Previsão a 10 de janeiro de 2020 
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3.4 - Dias dos Jogos - Preferencialmente ao Domingo 
 

4 - Informações 
 

4.1 - Inscrições - Apenas se poderão inscrever nesta competição atletas nascidos até 2001 
(inclusive) e com aptidão médica comprovada para participação no escalão de seniores. 
   
4.2 - Valores de Participação 

4.2.1 - Taxa de Inscrição da equipa - Gratuita 
4.2.2 - Taxa de Arbitragem - Valor igual à prova de juniores - 1ª Fase às Associações 

 
 
4.3 - É obrigatória que a criação de todas as Provas seja feita no Sistema de Informação (inscrição 
de equipas, pedido de homologação de campo, sorteio, calendário, boletins de jogo, resultados, 
classificação, etc...). As Associações indicadas a negrito, nos pontos 1.1 e 2.1, têm delegação de 
competências, sendo responsáveis por todo o processo organizativo, desportivo e disciplinar da 
prova.  
 

 
4.4 - A nomeação dos quadros de arbitragem para os jogos inter-regionais deve ter como 
princípio base a redução de custos para a equipa visitada. Assim, aconselha-se sempre que 
possível, que os quadros de arbitragem pertençam à associação da equipa visitada, ou caso de não 
ser possível, compete à associação na qual foram delegadas competências à resolução da questão. 

 
4.5 - Não é permitido agendar jogos regionais ou inter-regionais nos dias de jogo da Seleção 
Nacional A Masculina e Feminina. No dia de jogo das Seleções apenas podem ser agendados jogos 
3 horas antes do início do jogo da Seleção e 2 horas após o término do mesmo. 

 
 
 

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste Comunicado. 
 
 
 
Lisboa, 03.12.2020 
 
     

A DIREÇÃO 
 
 


