TAÇA NACIONAL SUB-19 DE FUTSAL

FORMATO
2022/2023

Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto no
Regulamento da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato.

1. A Taça Nacional Sub-19 de Futsal é disputada por 24 clubes, os representantes das
Associações Distritais do continente, um representante das Associações de Futebol da
Região Autónoma dos Açores e um representante da Região Autónoma da Madeira.
2. Para completar os 24 clubes que participam na Taça Nacional Sub-19 de Futsal, as
Associações Distritais do continente, com maior número de clubes a participar em
provas de categoria Sub-19 de futsal da época transata, indicam mais um clube. Em caso
de igualdade entre Associações Distritais do continente no número de clubes que
participam em provas de categoria Sub-19 de futsal, o Clube é indicado pela Associação
com maior número de Clubes a participar em todas as provas distritais de futsal da
época transata.
3. Quando seja necessário aplicar mais do que uma vez o critério referido no número
anterior, não pode a mesma associação indicar mais do que um clube, devendo-se
convidar a segunda melhor classificada no ranking e assim sucessivamente.
4. A Prova é composta por três fases: a 1.ª Fase, a 2.ª Fase e a 3ª Fase – Fase Final.
5. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento
da Prova.

1.ª FASE
6. A 1.ª Fase é disputada por 24 clubes, que são divididos por oito séries de três equipas
cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.

7. Em cada série os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de
visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio.
8. Os clubes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, integram, alternadamente,
as séries mais próximas do aeroporto de Lisboa, não podendo ficar na mesma série.
9. Na época 2022/2023 o clube da Região Autónoma dos Açores fica na série mais próxima
do aeroporto de Lisboa e o clube da Região Autónoma da Madeira na segunda série
mais próxima do aeroporto de Lisboa.
10. Os clubes da mesma Associação Distrital do continente não podem ficar na mesma série.
11. Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de 16 clubes, são apurados
para a 2.ª Fase.
12. Os restantes clubes descem automaticamente aos campeonatos distritais.

2.ª FASE
13. A 2.ª Fase é disputada por 16 clubes, que são divididos por quatro séries de quatro
clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.
14. Em cada série, os clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de
visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio.
15. Os Clubes que integravam a mesma série na 1.ª fase não podem ficar na mesma série
na segunda fase.
16. Dando cumprimento ao disposto no número anterior, as séries observam o seguinte
emparelhamento:
a) Série 1 – primeiros classificados da série A e B e os segundos classificados da
série C e D;
b) Série 2 – primeiros classificados da série C e D e os segundos classificados da
série A e B;
c) Série 3 – primeiros classificados da série E e F e os segundos classificados da
série G e H;
d) Série 4 – primeiros classificados da série G e H e os segundos classificados da
série E e F.
17. Os clubes melhores classificados de cada série, num total de quatro, são apurados para
a 3.ª Fase – Fase Final.

18. Os dois piores classificados de entre as séries descem automaticamente aos
campeonatos distritais.
19. Os restantes clubes apuram-se ao Campeonato Nacional Sub-19 da II Divisão de Futsal.

3.ª FASE – FASE FINAL
20. A 3.ª Fase – Fase Final é disputada por quatro clubes, que jogam por eliminatórias,
conforme sorteio, em dois dias consecutivos: meia-final (2 jogos), jogos de atribuição do
3.º e 4.º lugar e final.
21. Os dois clubes melhor classificados (participantes na final) apuram-se ao Campeonato
Nacional Sub-19 da I Divisão de Futsal.
22. Os clubes em 3.º e 4.º lugar apuram-se ao Campeonato Nacional Sub-19 da II Divisão de
Futsal.
23. A 3.ª Fase – Fase Final é realizada em recinto desportivo neutro, indicado pela FPF em
cada época desportiva.

