Associação de Futebol do Porto
Comunicado Oficial

DIVISÃO ELITE
FUTSAL
Circular nº 207
=2020/21=

Para conhecimento de todos os clubes filiados, SAD´S, SDUQ´S, Árbitros, órgãos de
comunicação social e demais interessados divulgamos:

Assunto: FASE DE ACESSO AO CAMPEONATO NACIONAL III DIVISÃO – 2021/2022

Após conclusão do prazo de inscrição relativa à participação na FASE DE ACESSO AO
CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO – 2021/2022, divulgamos em anexo, o
QUADRO DE COMPETIÇÃO DEFINITIVO, com vista à realização do sorteio.
Porto, 15 de abril de 2021

Associação de Futebol do Porto
Rua António Pinto Machado 92 a 106. 4100-068 Porto
E. geral@afporto.pt T. 226 076 220

ANEXO A

FUTSAL
FASE DE ACESSO AO CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO
QUADRO COMPETITIVO
ÉPOCA 2020/2021
INTRODUÇÃO

1)

Têm acesso a esta Fase os clubes que não manifestarem a intenção de não participação, nos termos da Decisão da Direção de 05.04.2021 e já
publicada, e que à data da suspensão das competições estavam a disputar a I fase do Campeonato da Divisão Elite Pro Nacional.

2)

Os Clubes participantes nesta fase de acesso, transitam com o número de pontos obtidos ate à data da suspensão das competições, em
15/01/2021.

3)

Os clubes que, à data da suspensão das provas, não tenham disputado a totalidade dos jogos previstos (8) terão a sua pontuação, e
consequentemente classificação, corrigidas pela aplicação do coeficiente de pontos.

4)

O coeficiente de pontos é obtido sem arredondamento, dividindo os pontos obtidos pelo número de jogos realizados pelo Clube na I Fase do
Campeonato da Divisão Elite Pro-Nacional.

5)

Para efeitos de classificação das series no início da II Fase, será aplicado o respetivo arredondamento à unidade.

QUADRO COMPETITIVO
6)
7)
8)
9)

A Fase de acesso ao Campeonato Nacional da III Divisão, será disputado pelos dezassete Clubes que manifestaram essa intenção através da
entrega do termo de aceitação (Anexo D).
Na I Fase são criadas cinco series, sendo duas de quatro participantes e três de três participantes, que jogam por pontos, a uma volta.
O primeiro classificado de cada uma das cinco series transitam para a II Fase.
A II Fase será disputada em três eliminatórias, realizadas num só jogo, em Pavilhão neutro, sendo:
I Eliminatória: Participam quatro Clubes (2x2), mais um clube isento por sorteio.
II Eliminatória (1/2 Final): Participam os dois vencedores da I Eliminatória, o Clube isento e ainda o melhor Clube vencido da I Eliminatória;
III Eliminatória (Final): Participam os dois vencedores da II Eliminatória;

10) São estabelecidos os seguintes critérios, sucessivamente, para repescagem do melhor vencido da I Eliminatória:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Melhor resultado no tempo regulamentar no jogo da I Eliminatória entre os dois clubes vencidos;
Melhor resultado no desempate através da marcação das Grandes Penalidades (Se aplicável);
Melhor classificação na fase de grupos;
Melhor pontuação na fase de grupos;
Melhor Classificação na Fase suspensa em 15/01/2021, determinada no Ranking definido em 13/04/2021;
Melhor pontuação na fase suspensa em 15/01/2021, determinada no Ranking definido em 13/04/2021;

RANKING PARA EFEITOS DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO
POTE 1
MAIA FUTSAL CLUBE
GDR RETORTA
CR BOUGADO
LEÇA FC
CCD ORDEM

PTS
20
19
19
18
17

POTE 2
GD CEM PAUS
AA LEÇA
AM GRANJA
DO FONTE MOURA
VILA FUTSAL CLUBE

PTS
14,6
12,5
12
12
9

POTE 3
JD ÁGUAS SANTAS
LEIXÕES SC
AD URB AREIAS
USC PAREDES
ND B. BOM PASTOR

PTS

POTE 4

PTS

8
8
6,86
6
5,7

JACA FC
FC ESTRELAS SUSANENSES

4,57
3,43

CONSTITUIÇÃO DAS SERIES DA I FASE
11) Os Clubes participantes serão colocados pelo ranking de acordo com a pontuação obtida aquando a suspensão das provas em 15/01/2021,
salvaguardando o referido nos pontos 3 e 4.
12) Após a definição do ranking serão constituídos quatro (4) potes com vista à realização do sorteio.
13) O sorteio para a criação das séries, será realizado retirando um representante de cada pote para a respetiva série.

DESEMPATES NA II FASE
14) Nos jogos da II Fase, caso os mesmos terminem empatados no final do tempo regulamentar, processa-se ao desempate através da marcação dos
pontapés de penalti de acordo com as leis de jogo aprovadas pela FIFA e em vigor desde 1 de junho de 2020.

DISPOSIÇÕES GERAIS
15) Tudo o que de mais se relaciona com o cumprimento de regulamentação, será aplicado o disposto nos Regulamentos vigentes na AF Porto.

AF Porto, 15 de abril de 2021

