Associação de Futebol do Porto
Comunicado Oficial

FUTEBOL FEMININO
Circular nº 08
=2022/2023=

Assunto: ABERTURA INSCRIÇÕES FUTEBOL FEMININO – 2022/2023
APOIOS CONCEDIDOS

Divulgamos para os devidos efeitos a abertura das inscrições nas competições distritais de
futebol feminino para a época 2022/2023.
Além das competições já existentes na época anterior, estão ainda abertas inscrições para sub11 (futebol de 5) e sub-19 (futebol de 9). A abertura do escalão de sub-19 pretende dar resposta
às dificuldades que os clubes poderão sentir com a alteração do Campeonato Nacional Sub-19
para futebol de 11.
O formulário de inscrição em anexo deverá ser preenchido e entregue até 30/08/2022.

Tendo em conta o objetivo manter a aposta no crescimento do Futebol Feminino, decidiu a
Direção da AF Porto manter os seguintes apoios:
1 – Isenção da quota de inscrição;
2 – Isenção do pagamento da inscrição e do seguro desportivo das jogadoras de todos os escalões
compreendidos entre petizes e juvenis (inclusivamente);
3 – Oferta de cinco bolas a cada equipa inscrita nos escalões das competições distritais (valor
cumulativo).
Porto, 20 de julho de 2022

Associação de Futebol do Porto

Filiado: _______________________________________________________________________,pretende
participar na época de 2022/2023 nas(s) seguinte(s) competição(ões):
COMPETIÇÕES
1.01

LIGA FEMININA SUB.19 – FUTEBOL DE NOVE

1.02

LIGA FEMININA SUB.17 – FUTEBOL DE SETE

1.03

LIGA FEMININA SUB.15 – FUTEBOL DE SETE

1.04

LIGA FEMININA SUB.13 – FUTEBOL DE SETE

1.05

LIGA FEMININA SUB.11 – FUTEBOL (5X5)

N.º EQUIPAS

TOTAL DE EQUIPAS INSCRITAS

A indicação de campo próprio/cedido é REQUISITO OBRIGATÓRIO para que seja aceite a inscrição da(s)
equipa (s) nas diversas competições. O incumprimento desta norma fará a(s) inscrição (ões) da(s)
equipas(s) não será considerada.
Neste sentido, a seguir indique o(s) recinto(s) que esse Clube vai utilizar, sendo que, em caso de cedido, é
necessário o documento da cedência do proprietário no ato da inscrição.

RECINTO(S) DESPORTIVO(S) PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS
NOME COMPLEXO / RECINTO
LIGA FEMININA SUB.19 – FUTEBOL DE NOVE
LIGA FEMININA SUB.17 – FUTEBOL DE SETE
LIGA FEMININA SUB.15 – FUTEBOL DE SETE
LIGA FEMININA SUB.13 – FUTEBOL DE SETE
LIGA FEMININA SUB.11 – FUTEBOL (5X5)

Porto, ___________________ de 2022
Pel’A Direção do Clube
_______________________
_______________________
_______________________
(carimbo ou selo branco)

PRÓPRIO

CEDIDO

