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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TORNEIO REVELAÇÃO

1- ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
1. O torneio revelação, será disputado por pontos, em duas voltas, de harmonia com
as disposições deste regulamento, é de inscrição facultativa e nele participarão todos
os clubes filiados nele inscritos, podendo ser disputado em 2 (duas) fases.
2. Neste Torneio deve observar-se o estipulado no ponto 102.21.
3. Os jogos deste campeonato terão a duração de 90 (noventa) minutos, divididos em
duas partes de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, separadas por um intervalo de 15
(quinze) minutos.
4. A primeira fase, englobará todos os clubes referidos no primeiro ponto, divididos
em séries, comportando cada série um número máximo de 12 (doze) clubes, tendo
em linha de conta o maior encurtamento das distâncias em função da situação
geográfica dos clubes concorrentes.
5. Quando o número de inscritos não ultrapassar os 12 (doze) clubes, será constituída
apenas uma série, não havendo lugar à disputa da segunda fase.
6. Quando o número de inscritos for superior a 12 (doze) serão constituídas duas ou
mais séries.
7. A segunda fase, será disputada pelos clubes classificados nos primeiros 2 (dois)
lugares de cada série da primeira fase, por pontos, a duas voltas.
8. No torneio revelação, cada equipa poderá efetuar cinco (5) substituições, sendo
que 2 (duas) terão que ser efetuadas ao intervalo.

2- ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA
1. Todos os jogos deste campeonato serão realizados com entradas livres.
2. Os clubes considerados visitados, são responsáveis pela organização dos jogos
mediante o pagamento de uma quota de organização fixada anualmente pela direção
desta associação, que será paga nos serviços de secretaria ou por transferência
bancária, até à segunda-feira seguinte à data da realização do respetivo jogo.
3. Compete aos clubes garantir a segurança dos jogos, nos termos da legislação em
vigor, bem como outras disposições que possam vir a ser emanadas da FPF ou da
AFBeja.
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3. PRÉMIOS
1. A AFBeja instituirá uma taça para o vencedor do torneio revelação.
2. A AFBeja instituirá ainda 25 (vinte e cinco) medalhas devidamente gravadas, para o
clube vencedor, destinadas aos jogadores e outros agentes desportivos.
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