ASSOCIAÇÃO

COMUNICADO OFICIAL

FUTEBOL

N.: 77

DA HORTA

DATA: 2022.05.13

COMUNICADO OFICIAL Nº77
Para conhecimento da F.P.F., Associações, Clubes, Árbitros, Órgãos de Comunicação Social e
demais interessados, comunica-se que esta Direcção deliberou o seguinte:
1.ALTERAÇÃO DE JOGOS – DISTRITAL – FUTEBOL:

2.ALTERAÇÃO DE JOGOS – DISTRITAL – FUTSAL:

3.REGULAMENTOS DE PROVAS:
Segue em anexo os seguintes regulamentos:
- Torneio Amizade Faial/Pico – Petizes Futebol
- Concentração Final – Benjamins Futsal

A. F. HORTA AO SERVIÇO DO FUTEBOL DESDE 1930
Rua Cônsul Dabney 9900-014 Horta Tel.292 208 670/72 Fax.292 208 678 E-mail: afhorta@sapo.pt
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4. RETIFICAÇÃO CONVOCATÓRIA PARA TREINOS DA SELEÇÃO SUB-13 – FUTEBOL:
Convoca-se os jogadores abaixo indicados para o treino no dia:
 14 maio (Sábado) pelas 09:15 no Estádio da Alagoa. – Concentração às 09:00.
 14 maio (Sábado) pelas 14:30 no Estádio da Alagoa. – Concentração às 14:15.
 16 maio (2ªFeira) pelas 16:15 no Campo dos Flamengos. – Concentração às 16:00.

ATLETA

CLUBE

1

GONÇALO BETTENCOURT

FAYAL SPORT CLUB

2

GUSTAVO MONIZ

FAYAL SPORT CLUB

3

PEDRO LUIS

FAYAL SPORT CLUB

4

RAFAEL FRAGA

FAYAL SPORT CLUB

5

AFONSO SILVEIRA

FUTEBOL CLUBE FLAMENGOS

6

LUCAS ÁVILA

FUTEBOL CLUBE FLAMENGOS

7

MARTIM SILVA

FUTEBOL CLUBE FLAMENGOS

8

MATEUS SILVA

FUTEBOL CLUBE FLAMENGOS

9

BERNARDO AFONSO

FUTEBOL CLUBE MADALENA

10

HENRY SANTOS

FUTEBOL CLUBE MADALENA

11

HUGO OLIVEIRA

FUTEBOL CLUBE MADALENA

12

LEONARDO SILVA

FUTEBOL CLUBE MADALENA

13

SANTIAGO VENTURA

FUTEBOL CLUBE MADALENA

14

AFONSO VIEIRA

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

15

BORIS KRUMOV

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

16

DUARTE MACHADO

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

17

LUCIANO CÃMARA

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

18

MATIAS SANTOS

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

19

PEDRO SILVEIRA

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

20

RICARDO BETTENCOURT

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

21

SANTIAGO GARCIA

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

22

SAMUEL MACIEL

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

Os atletas deverão levar, impreterivelmente
 Botas para Piso Sintético e Caneleiras
 Equipamento de treino
Nota: Os jogadores do Pico, vão no dia 14 de maio, na lancha das 08:15, regressando no mesmo dia na lancha das 17:15.
Os jogadores do Pico, vão no dia 16 de maio, na lancha das 14:15, regressando no mesmo dia na lancha das 18:45.
Relembramos aos Clubes que o transporte dos jogadores de e para o campo é da responsabilidade dos clubes, conforme
nº3.1.2. do Capítulo XII do C.O. nº1.
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5. HOMOLOGAÇÕES DE PROVAS:
Taça AFH – Seniores Futebol:

Campeonato AFH – Seniores Futebol:

Torneio “Daniela Santos” – Seniores Femininas Futebol:

Torneio Gaspar Adelino Torres Castro Neves – Juniores Futebol:
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Campeonato AFH – Iniciados Futebol:

Torneio Abertura Corvo – Juvenis Futsal:

Apuramento Campeão AFH – Juvenis Futsal:

Apuramento Campeão AFH – Iniciados Futsal:
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Torneio Abertura Corvo – Infantis Futsal:

Taça Ilha Flores – Seniores Futsal:

Campeonato Pico – Seniores Futsal:

Taça Pico – Juniores Femininas Futsal:

Campeonato Pico – Juvenis Futsal:
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Campeonato Pico – Iniciados Futsal:

Campeonato Pico – Infantis Futsal:

6. CONSELHO DE ARBITRAGEM – NOMEAÇÕES – FUTEBOL:

7. CONSELHO DE ARBITRAGEM – S/NOMEAÇÕES – FUTSAL:
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8. CONSELHO DE ARBITRAGEM – NOMEAÇÃO – FUTSAL:

9. CONSELHO DE DISCIPLINA:
Para conhecimento e notificação dos clubes filiados e demais interessados, comunica-se que o
Conselho de Disciplina desta Associação, na sua reunião de 12/05/2022, deliberou aplicar os castigos
que abaixo se indicam e que começam a contar da data imediata à do jogo, excepto os assinalados
com * que se começam a contar após a presente notificação.
9.1 – DISCIPLINA:
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A Direção
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Torneio da Amizade FAIAL-PICO (Futebol) –
Época 2021-2022 Organização
Competitiva e Regulamento Específico

Associação Futebol da Horta

Petizes - 2021/22

Clubes Participantes

Ilha do Faial e Pico
FUTEBOL CLUBE FLAMENGOS
CLUBE DESPORTIVO LAJENSE
FUTEBOL CLUBE MADALENA
VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

Competição Não Formal (Futebol 5)

Ilha do Faial e Pico
Concentrações (Futebol 1+4)

Concentrações (Futebol 5)

FAIAL/PICO

 As concentrações serão disputadas pelas 4 equipa inscritas na categoria
de Petizes, na época 2021/22, nascidos em 2015 e 2016, todos contra
todos, jogo informal, sem pontos e classificação
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As concentrações acima disputam-se de acordo com as leis oficiais de jogo, R. P. do escalão e CO nº1
da AFH, exceto nos pontos expressos neste Regulamento:
1. O jogo terá a duração de 20 minutos, divididos em duas partes de 10 minutos cada. Entre cada uma
das partes não haverá um intervalo, apenas troca de campo.
1.1. Todos os jogadores que constem na “Relação de Jogo” até ao máximo de 14 têm obrigatoriamente
de jogar uma das partes na totalidade, só podendo ser substituídos em caso de lesão (não podendo
voltar a entrar durante a partida).
1.2. Os jogadores que não jogaram na 1ª e 2ª parte do jogo terão de jogar obrigatoriamente na 1ª parte
do jogo seguinte.
2. Será jogado em espaço de 33 x 30m com balizas (largura de 3m) (Imagem 1) e numa estrutura de
jogo de 1 + 4 jogadores de campo (e no mínimo de 1+3) que poderá através de um colete jogar como
guarda-redes.
3. Cada equipa deve apresentar e utilizar o limite mínimo de 4 jogadores por jogo e no máximo 12
jogadores.
4. A bola utilizada nas provas será a bola nº 3.
5. Os jogadores só poderão participar nos jogos com a apresentação do cartão associativo, caso o
documento esteja em falta poderão utilizar um documento de identificação válido, incorrendo do
estipulado no regulamento disciplinar.
6.Aos clubes responsáveis pelos campos, com a colaboração dos restantes clubes envolvidos nos
jogos, compete-lhes a colocação das balizas, com as respetivas redes. São igualmente responsáveis
pela fixação das mesmas de modo a garantir a integridade física dos atletas (os clubes responsáveis
pelos campos deverão ter atempadamente o material disponível para a montagem dos campos).
7.A responsabilidade pelo fornecimento da bola de jogo cabe ao clube enunciado em primeiro lugar no
Comunicado Oficial, mas pode ser utilizada qualquer bola em condições.
8.No caso de não haver Árbitros nomeados, competirá à equipa designada em primeiro lugar no
Comunicado Oficial a escolha de um elemento para o desempenho dessas funções.
9.O Árbitro ou as respetivas equipas (quando não houver árbitro designado) são responsáveis pela
entrega conforme o estipulado no 130º do Regulamento Disciplinar.
10.Não serão utilizados pelos Árbitros cartões para o sancionamento disciplinar. Qualquer situação
prevista na Lei XII que implique a expulsão de um jogador deverá ser comunicada pelo Árbitro ao
responsável da equipa, que procederá, de imediato, à substituição do jogador em causa, caso contrário
o jogador será mesmo expulso, mas sem amostragem do cartão vermelho.
11. Podem aceder e permanecer na zona técnica, em estrita observância da acreditação conferida, os
seguintes elementos:
a) Delegados da Associação organizadora principal, a Equipa de Arbitragem e o staff da Associação
organizadora principal;
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b) Delegados dos Clubes participantes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, massagistas,
treinadores, jogadores efetivos e suplentes quando equipados;
c) Um treinador de guarda-redes e um técnico de equipamentos;
d) Coordenador de segurança;
e) Agentes da força de segurança;
f) Assistentes de recintos desportivos;
g) Apanha-bolas;
h) Membros do Conselho de Arbitragem da Associação organizadora principal em exercício de
funções;
i) Funcionários do operador televisivo titular dos direitos de transmissão televisiva;
j) Fotógrafos e outros membros dos órgãos de comunicação social, quando credenciados para o efeito.
k) Elementos dos patrocinadores dos Clubes ou da Associação organizadora principal, em exercício
de funções, no cumprimento de um contrato de patrocínio;
l) Maqueiros e demais elementos dos serviços de urgência médica;
m) Técnicos de manutenção do terreno de jogo;
12) Aplica-se os direitos de imagem referentes às competições associadas ao respetivo escalão:
A) A AFH é ainda a única detentora dos direitos de captação, fixação, acesso, disponibilização,
exploração e transmissão, nacional ou internacional, por televisão, streaming ou qualquer meio, das
imagens e sons dos jogos oficiais, entrevistas, cerimónias e conferências que no âmbito de todas as
competições do respetivo escalão.
B) É da competência exclusiva da AFH a acreditação dos órgãos de comunicação social para a
cobertura do jogo e da conferência de imprensa, não podendo estes exibir publicidade não autorizada
pela AFH durante esses períodos e nesses locais. Quando um jogo seja transmitido em direto, as
atividades de comunicação social, como entrevistas e conferências de imprensa serão definidas em
cada caso pela AFH.
C) O regime previsto no ponto anterior é aplicável a qualquer outro meio de comunicação que
possibilite a transmissão ou retransmissão de imagens e/ou áudio dos jogos dos Campeonatos,
independentemente do seu formato, meio tecnológico de captação ou transmissão e finalidade.


Dimensões do campo (Futebol 1+4)
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Clubes Participantes

Ilha do Pico – Benjamins (Concentrações)
CLUBE BOAVISTA SÃO MATEUS
CLUBE DESPORTIVO SÃO JOÃO
UNIÃO DESPORTIVA CALHETENSE
Competição Não Formal

Ilha do Pico
Concentrações (Benjamins)
Concentrações

Pico

As concentrações serão disputadas pelas equipas inscritas na categoria
de Benjamins, na época 2021/22, nascidos em 2011 e 2012, em jogos
todos contra todos, jogo informal, sem pontos e classificação.

As provas acima disputam-se de acordo com as leis oficiais de jogo, R. P. dos escalões e CO nº1 da
AFH, exceto nos pontos expressos neste Regulamento.
1. O jogo terá a duração de 20 minutos, divididos em duas partes de 10 minutos cada com interrupções.
Em caso de não haver marcador eletrónico, o jogo terá a duração de 25 minutos em duas partes de 12
minutos e 30 segundos, sem intervalo, apenas paragem para trocar de campo.
2. A bola utilizada na prova será a Bola nº 3 (Infantis a Petizes).
3. Será averbada derrota por 3-0, às equipas que infrinjam os seguintes pontos (O árbitro deverá
registar a ocorrência, sendo posteriormente aplicada as sanções ao clube em questão):
3.1. Uma equipa que infrinja os pontos 1 do presente regulamento (pode iniciar ou prosseguir o jogo);
3.2. Uma equipa com menos de 5 jogadores (pode iniciar ou prosseguir o jogo);
3.3. Uma equipa que no decorrer do jogo fique reduzida a menos de 3 elementos (acabando de imediato
o jogo).
*No ponto 3.1 e 3.2, se a diferença de golos for superior a 3 por parte da equipa não infratora, será o
resultado do jogo a aplicar.
**Após 3 infrações no ponto 3. Na terceira infração será aplicada uma multa de 50€ ao clube infrator.
Multa que terá uma agravante de 10€ por cada infração após a 3ª (4ª=60€; 5ª=70€).
4. A classificação geral dos clubes que, no final das fases ou das provas disputadas por pontos, se
encontrem com igual número de pontos depende, para efeito de desempate, das seguintes
disposições, segundo a ordem de prioridade:
A) O número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
B) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados,
nos jogos que realizaram entre sí;
C) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados,
nos jogos realizados em toda a fase ou prova;
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D) O maior número de vitórias em toda a fase ou prova;
E) O maior número de golos marcados em toda a fase ou prova;
F) O menor número de golos sofridos em toda a fase ou prova;
G) A menor pontuação no critério disciplinar, aplicado a todos os jogos disputados na fase ou prova, obtida de
acordo com os seguintes critérios:
I. Cartão amarelo - 1 ponto;
II. Cartão vermelho - 3 pontos;
III. Jogador recebe dois cartões amarelos num jogo sendo expulso por acumulação de cartões amarelos - 3
pontos;
IV. Jogador recebe num jogo um cartão amarelo e um cartão vermelho direto - 4 pontos.
H) A menor média de idades de todos os jogadores inscritos nas fichas de jogo de participação na prova;
I) Sorteio, do qual não haverá recurso nem da forma nem do resultado.

5. A prova apenas será considerada válida se for concluída, no mínimo, metade das respetivas provas
por todas as equipas.
6. Caso não se observe o referido no ponto anterior, a prova será considerada nula, sem efeitos
desportivos no que respeita a subidas e descidas.
7. Caso seja necessário suspender a prova, mas seja possível uma retoma, a Associação de Futebol
da Horta reserva-se o direito de alterar o formato da competição.
8. No caso em que da aplicação dos critérios referidos anteriormente do presente artigo resulte empate
entre Clubes, são aplicáveis os critérios de desempate previsto no presente regulamento no ponto 4,
com o coeficiente respetivo a dividir pelo número de jogos.
9. O formato da prova pode, excecionalmente e no decurso da época 2021/22, ser objeto de alteração
por força da data de retoma dos treinos e jogos a serem definidos pela Direção Geral de Saúde, pela
Direção Regional do Desporto e do calendário internacional e nacional a ser definido pela FIFA, UEFA,
FPF e o AFH.
• Durante a época 2021/22 pode ser alterado o formato da competição, em consequência de
circunstâncias excecionais que ditem a eventual paragem da competição.
10. Os jogadores só poderão participar nos jogos com a apresentação do cartão associativo, caso o
documento esteja em falta poderão utilizar um documento de identificação válido, incorrendo do
estipulado no regulamento disciplinar.
11. Aos clubes responsáveis pelos pavilhões, com a colaboração dos restantes clubes envolvidos nos
jogos, compete-lhes a colocação das balizas, com as respetivas redes. São igualmente responsáveis
pela fixação das mesmas de modo a garantir a integridade física dos atletas.
12.A responsabilidade pelo fornecimento da bola de jogo cabe ao clube enunciado em primeiro lugar
no Comunicado Oficial, mas pode ser utilizada qualquer bola em condições.
13.No caso de não haver Árbitros nomeados, competirá à equipa designada em primeiro lugar no
Comunicado Oficial a escolha de um elemento para o desempenho dessas funções.
14. Aplica-se em todas as provas internas de ilha, no que se refere à ilha das flores, o regulamento de
Benjamins sempre que qualquer equipa jogar com o Futebol clube Ponta Delgada.
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15.O Árbitro ou as respetivas equipas (quando não houver árbitro designado) são responsáveis pela
entrega do Relatório de Jogo, até à 3ªfeira seguinte ao jogo, caso contrário será aplicado o estipulado
no Artº 99º do Regulamento Disciplinar.
16. Aplica-se os direitos de imagem referentes às competições associadas ao respetivo escalão:
A) A AFH é ainda a única detentora dos direitos de captação, fixação, acesso, disponibilização, exploração e
transmissão, nacional ou internacional, por televisão, streaming ou qualquer meio, das imagens e sons dos
jogos oficiais, entrevistas, cerimónias e conferências que no âmbito de todas as competições do respetivo
escalão.
B) É da competência exclusiva da AFH a acreditação dos órgãos de comunicação social para a cobertura do
jogo e da conferência de imprensa, não podendo estes exibir publicidade não autorizada pela AFH durante esses
períodos e nesses locais.
Quando um jogo seja transmitido em direto, as atividades de comunicação social, como entrevistas e
conferências de imprensa serão definidas em cada caso pela AFH.
C) O regime previsto no ponto anterior é aplicável a qualquer outro meio de comunicação que possibilite a
transmissão ou retransmissão de imagens e/ou áudio dos jogos dos Campeonatos, independentemente do seu
formato, meio tecnológico de captação ou transmissão e finalidade.

17.Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção desta Associação.
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