ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PONTA DELGADA
GABINETE TÉCNICO

FUTSAL ADAPTADO
- MISTO –

SÉNIORES
ORGANIZAÇÃO COMPETITIVA
E
FORMA DE DISPUTA

2017 / 2018

Futsal Adaptado – Seniores Misto – Organização Competitiva e Formas de Disputa – 2017 / 2018

OBJETIVOS
1º) Promover e incentivar a prática competitiva oficial da modalidade de Futsal em jovens e adultos
portadores de deficiência intelectual, proporcionando-lhes saúde e bem-estar associado à alegria e ao
prazer de praticar a modalidade;
2º) Melhorar as capacidades físicas, técnico-táticas, coordenativas, psicológicas e sociais, adequadas à
prática da modalidade de Futsal.

ENTIDADES PARTICIPANTES (4 EQUIPAS)
ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (AST) (1 EQUIPA)
AURORA SOCIAL – ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO EMPREGO APOIADO (ASAPEA)
(1 EQUIPA)
LARANJEIRAS CLUBE (LC) (1 EQUIPA)
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO (SCMVFC) (1 EQUIPA)

CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES
COMPETIÇÃO

DATAS

HORÁRIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO

TAÇA HONRA

03/12/17

1ªJORNADA

(Domingo)

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo Universidade Açores

TAÇA HONRA

17/12/17

2ªJORNADA

(Domingo)

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo Universidade Açores

CAMPEONATO
SÃO MIGUEL

28/01/18

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo EBS Vila Franca Campo

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo Universidade Açores

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo Universidade Açores

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo Universidade Açores

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo EBS Vila Franca Campo

10H30 / 12H30

Pavilhão Desportivo Universidade Açores

JORNADA

3ªJORNADA

CAMPEONATO
SÃO MIGUEL
4ªJORNADA

CAMPEONATO
SÃO MIGUEL
5ªJORNADA

CAMPEONATO
SÃO MIGUEL
6ªJORNADA

TAÇA
SÃO MIGUEL
7ªJORNADA

TAÇA
SÃO MIGUEL
8ªJORNADA

(Domingo)

25/02/18
(Domingo)

25/03/18
(Domingo)

29/04/18
(Domingo)

27/05/18
(Domingo)

24/06/18
(Domingo)
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PROGRAMA DOS JOGOS (EM CADA JORNADA)
HORA

JOGOS

10H30
10H50
11H10
11H30
11H50
12H10

ASAPEA x AST
LC x SCMVFC
AST x LC
SCMVFC x ASAPEA
SCMVFC x AST
LC x ASAPEA

REGULAMENTO DAS COMPETIÇÕES
1. A Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD) organiza para o escalão de seniores misto, durante
a época desportiva 2017/2018, as seguintes competições oficiais:
• Taça de Honra
• Campeonato de São Miguel
• Taça de São Miguel
2. As competições são disputadas por pontos, de acordo com a seguinte tabela:
VITÓRIA
EMPATE
DERROTA

3 PONTOS
1 PONTO
0 PONTOS

3. Para efeitos de aferição da classificação geral das entidades no final da fase da prova, quando estas se
encontrem com o mesmo número de pontos, o desempate é efetuado de acordo com os seguintes
critérios e ordem de preferência:
a) o maior número de pontos alcançados pelas entidades empatadas, nos jogos que
realizaram entre si na fase da prova;
b) a maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos
pelas entidades empatadas, nos jogos que realizaram entre si na fase da prova;
c) o maior número de golos marcados pelas entidades empatadas, nos jogos que
realizaram entre si na fase da prova;
d) o maior número de vitórias na fase da prova;
e) a maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos
pelas entidades empatadas, na fase da prova;
f) o maior número de golos marcados na fase da prova;
g) o menor número de golos sofridos na fase da prova;
h) a menor média de idades de todos os jogadores participantes de cada entidade
empatada;
i) A menor pontuação no critério disciplinar, aplicado a todos os jogos na fase da prova,
obtida de acordo com os seguintes critérios:
i.i) cartão amarelo – 1 ponto;
i.ii) cartão vermelho – 3 pontos;
i.iii) jogador recebe dois cartões amarelos num jogo, sendo expulso por acumulação de
cartões amarelos – 3 pontos;
i.iiii) jogador recebe num jogo um cartão amarelo e um cartão vermelho direto – 4 pontos.
4. Os jogos disputam-se aos domingos de manhã, em jornadas concentradas, nos recintos desportivos
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determinados no calendário das competições, sendo arbitrados por equipas constituídas por 2 árbitros.
5. Os jogos disputam-se de acordo com as leis de jogo de Futsal em vigor, com as seguintes exceções:
• A duração do jogo é de 12 minutos (tempo total, sem interrupções e sem mudança de campo);
• O guarda redes pode tocar a bola com as mãos dentro da sua área de grande penalidade após esta
lhe ter sido deliberadamente cedida com o pé por um colega de equipa.
6. A prova Taça de Honra é disputada por equipas representantes de quatro Entidades, numa única fase,
no sistema de todos contra todos, em duas voltas. A AFPD institui para a equipa vencedora, uma taça e
20 medalhas;
7. A prova Campeonato de São Miguel é disputada por equipas representantes de quatro Entidades, numa
única fase, no sistema de todos contra todos, em quatro voltas. A AFPD institui para a equipa
vencedora, uma taça e 20 medalhas;
8. A prova Taça de São Miguel é disputada por equipas representantes de quatro Entidades, numa única
fase, no sistema de todos contra todos, em duas voltas. A AFPD institui para a equipa vencedora, uma
taça e 20 medalhas;
9. Todas as questões de âmbito disciplinar são da competência do conselho de disciplina da AFPD;
10. Todas as questões omissas a este regulamento são decididas pela direção da AFPD.

CONTATOS
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PONTA DELGADA (AFPD)
•
•
•

Sede / 296 305 550 / geral@afpd.pt
Rogério Barroso / 918 703 798 / rogerio.barroso@sapo.pt
Luis Silva / 918 794 327 / luis.silva@mail.org

ANDI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
•

Paulo Borges / 964 198 989 / paulojorgeborges@outlook.pt

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (AST)
•
•

Sede / 296 305 480 / searadotrigo@gmail.com
Nuno Bola / 968 826 208 / nunobola78@gmail.com

AURORA SOCIAL – ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO EMPREGO APOIADO (ASAPEA)
•
•

Sede / 296 306 283 / searadotrigo@gmail.com
Andrea Amaral / 965 462 954 / andreaamaral75@hotmail.com

LARANJEIRAS CLUBE (LC)
•
•

Sede / 296 305 300 / laranjeirasclube@sapo.pt
Paulo Borges / 964 198 989 / paulojorgeborges@outlook.pt

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO (SCMVFC)
•
•

Sede / 296 539 020 / scmvfc@gmail.com
Marta Batista / 963 234 307 / marta.ma.batista@gmail.com
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