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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 Feminina Sub-13 é disputada por nove clubes.
2. A Prova é composto por duas fases: a 1.ª Fase e a 2.ª Fase.
3. Em caso de empate classificativo aplicam-se os critérios estabelecidos no Regulamento da
Prova.
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a determinação da equipa melhor
classificada entre séries ou com diferente número de clubes por série na prova é efetuada
pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) O maior coeficiente de pontos obtidos na fase da competição;
b) O maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e sofridos na fase
competição;
c) O maior coeficiente de vitórias obtidas na fase da competição;
d) O maior coeficiente de golos marcados na fase da competição;
e) O menor coeficiente de golos sofridos na fase da competição;
f)

O maior coeficiente de pontos obtidos em toda a competição;

g) O maior coeficiente entre a diferença de golos marcados e sofridos em toda a
competição;
h) O maior coeficiente de vitórias obtidas em toda a competição;
i)

O maior coeficiente de golos marcados em toda a competição;

j)

O menor coeficiente de golos sofridos em toda a competição;

k) O menor coeficiente de número de cartões vermelhos em toda a competição;
l)

O menor coeficiente de número de cartões amarelos em toda a competição.

5. O coeficiente referido no número anterior é obtido, sem arredondamento, dividindo o
valor em causa, correspondente a pontos, diferença de golos, vitórias ou golos marcados, pelo
número de jogos efetuados pelo clube, consoante os casos, na fase da competição ou em toda
a competição.
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6.

Nas finais ou eliminatórias jogadas a “duas mãos”, se as duas equipas envolvidas

marcarem o mesmo número de golos nas duas mãos, a equipa que tiver marcado mais
golos fora sagra-se vencedora da eliminatória. Se ambas as equipas tiverem marcado o
mesmo número de golos nas duas mãos, serão jogados no final daa segunda mão dois
períodos de 15 minutos de prolongamento. Se as equipas marcarem o mesmo número de
golos durante o prolongamento, os golos marcados fora contam a dobrar (a equipa
visitante é qualificada). Se nenhum golo for marcado durante o prolongamento, os clubes
procedem a um desempate através de pontapés de marca de grande penalidade em
conformidade com as Leis do jogo.
1.ª Fase
1. A Taça Nacional Feminina Sub-13 é disputada na 1.ª Fase por nove clubes, que são divididos
em duas séries (A e B), uma de cinco clubes e outra de quatro clubes, distribuídos de acordo
com a sua localização geográfica.
2. Em cada série, todos os clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, conforme sorteio.
3. Apuram-se para a 2.ª Fase os primeiros e segundos classificados de cada série, num total
de quatro clubes.
2.ª Fase
4. A 2.ª Fase é disputada por quatro clubes que jogam entre si que jogam entre si a eliminar.
5. Os jogos da 2.ª Fase respeitam o seguinte emparelhamento:
ELIMINATÓRIA

JOGO

CLUBES

Jogo 1

1.º Class. Série A x 2.º Class. Série B

Jogo 2

1.º Class. Série B x 2.º Class. Série A

Jogo 3

Venc. Jogo 1 x Venc. Jogo 2

Jogo 4

Venc. Jogo 2 x Venc. Jogo 1

1.ª Eliminatória

2.ª Eliminatória

6. O clube vencedor da 2.ª Eliminatória é o campeão da Prova.

Pel’A Direção,

