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CAMPEONATO NACIONAL FEMININO SUB-19 DE FUTSAL
FORMATO
2021/2022
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. O Campeonato Nacional Feminino Sub-19 de Futsal é disputado por 18 clubes e pelos
representantes das ADR com campeonatos distritais Sub-19 com número de clubes
participantes igual ou superior a quatro.
2. A Prova é composta por quatro fases, a 1.ª Fase, a 2.ª Fase, a 3.ª Fase – Play-off e 4.ª Fase
– Apuramento de Campeão.
3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento
da Prova.
4. Sem prejuízo do número anterior, nas eliminatórias aplica-se o seguinte:
a) Todos os jogos devem ter um vencedor.
b) Se no final do tempo regulamentar as equipas estiverem em situação de igualdade,
o jogo é interrompido por cinco minutos e haverá lugar a prolongamento, de duas
partes de cinco minutos cada, nos termos das Leis de Jogo de Futsal, para efeito de
determinação do vencedor.
c) Caso as equipas permaneçam em situação de igualdade após o prolongamento,
procede-se ao desempate através da marcação de pontapés da marca de grande
penalidade, nos termos das Leis do Jogo de Futsal, para efeito de determinação do
vencedor.

1.ª Fase
5. A 1.ª Fase é disputada por 18 clubes, que são divididos por quatro séries, duas de cinco
equipas e duas de quatro equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.
Série A – 5 equipas
Série B – 4 equipas
Série C – 5 equipas
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Série D – 4 equipas
6. 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.
7. Os clubes com equipas no Campeonato Nacional Feminino I Divisão de Futsal são
distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, pela ordem de norte para s ul, da
seguinte forma:
Série A – 1 equipa de clube no CN Fem. I Div. Futsal
Série B – 1 equipa de clube no CN Fem. I Div. Futsal
Série C – 3 equipas de clubes no CN Fem. I Div. Futsal
Série D – 3 equipas de clubes no CN Fem. I Div. Futsal
Havendo, caso aplicável, um reajustamento das séries respetivas.
8. Os três primeiros classificados de cada série, num total de 12 clubes, apuram-se para a
2.ª Fase (Série E e F).
9. Os restantes seis clubes apuram-se para a 2.ª Fase (Série G e H).

2.ª Fase
10. A 2.ª Fase é disputada por 18 clubes, que são divididos em quatro séries, duas de seis
equipas cada e duas de três equipas cada.
Série E e F – 6 equipas
Série G e H – 3 equipas
11. 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.
12. Os primeiros classificados das séries E e F apuram-se para a 4.ª Fase – Apuramento de
Campeão.
13. Os segundos classificado das séries E e F apuram-se para a 3.ª Fase – Play-off.
14. Os primeiros classificados das séries G e H apuram-se para a 3.ª Fase – Play-off.

3.ª Fase – Play-off
15. A 3.ª Fase – Play-off é disputada pelos seguintes clubes:
a) Os segundos classificados das séries E e F;
b) Os primeiros classificados das séries G e H;
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c) Representantes das ADR com campeonatos distritais Sub-19 com número de clubes
participantes igual ou superior a quatro.
16. O formato da fase é publicado em Comunicado Oficial até ao dia 20 abril de 2022.
17. Dois clubes são apurados para a 4.ª Fase – Apuramento de Campeão.

4.ª Fase – Apuramento de Campeão
18. A 4.ª Fase é disputada por quatro clubes, que jogam por eliminatórias em dois dias
consecutivos: meia-final (2 jogos), jogos de atribuição do 3.º e 4.º lugar e final, conforme
sorteio.
19. Os primeiros classificados das séries E e F não podem defrontar-se entre si na meia-final.

Pel’A Direção,
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CAMPEONATO NACIONAL FEMININO SUB-19 DE FUTSAL
FORMATO
3ª FASE - PLAY-OFF
Para conhecimento dos Sócios da FPF e demais interessados e em cumprimento do disposto
no formato da Prova em epígrafe, divulgamos o seu formato da 3.ª Fase- Play-off.

1. A 3.ª Fase – Play-off é disputada por nove clubes: os segundos classificados das
séries E e F, os primeiros classificados das séries G e H e pelos cinco representantes
indicados das ADR com campeonatos distritais femininos Sub-19 de futsal com
número de clubes participantes igual ou superior a quatro (AF Braga, AF Leiria, AF
Ponta Delgada, AF Porto e AF Viana do Castelo).

2. Os nove clubes jogam a eliminar, conforme sorteio, e respeitando o seguinte:
ELIMINATÓRIA

DATA

1.ª Eliminatória

01-05-2022

CLUBES
Dois representantes das ADR com menor número de jogadoras
Sub-19 inscritas (AF Viana Castelo e AF Leiria)
Oito clubes: quatro clubes das séries E, F, G e H, o vencedor da

2.ª Eliminatória

08-05-2022

1.ª Eliminatória e os três representantes das ADR (AF Braga, AF
Ponta Delgada e AF Porto)

3.ª Eliminatória

15-05-2022

Quatro clubes: os vencedores da 2.ª Eliminatória

3. Na 2.ª eliminatória os quatro representantes das ADR defrontam-se com os quatro
clubes das Séries E, F, G e H.

Pel’A Direção

