COMUNICADO OFICIAL N.º 47
Para conhecimento de todos os clubes filiados, Órgãos de Comunicação Social e
demais interessados, se divulga o seguinte:

ÉPOCA 2019 / 2020
DESISTÊNCIA EM PROVAS – JUNIORES FUT.11

1 - Informa-se que o CLUBE UNIÃO IDANHENSE comunicou à AFCB a sua desistência no escalão
JUNIORES FUT.11.

2- Em reunião com os clubes participantes na prova, foi consensualmente acordada a proposta
de alteração ao modelo competitivo do escalão de Juniores A que seguirá o seguinte formato:

- A competição de Juniores A, será composta por três provas, campeonato jogado a duas
voltas (10 jornadas), a taça distrital jogada a duas voltas (10 jornadas), e a supertaça,
disputada pelo vencedor do campeonato distrital e o vencedor da taça distrital.
- Os resultados dos jogos já realizados para o Campeonato Distrital serão contabilizados,
assim como as sanções disciplinares decorrentes dos mesmos.
- Os resultados e as sanções disciplinares dos jogos já realizados para a Taça Distrital
“Luciano d´Almeida” não serão contabilizados.
- Esta nova proposta terá o seu início a 23 de novembro 2019 com o início da Taça Distrital
“Luciano d’Almeida”.
- O Campeonato Distrital terá o seu início agendado para 22 de fevereiro de 2020.

3 - Os clubes que no anterior calendário e que nas duas jornadas realizadas folgaram ou não
jogaram por adiamento acordado com CU Idanhense, irão jogar entre si, no sentido de ser
uniformizado o número de jogos das equipas participantes.

…/…

Assim, e nas jornadas consideradas, o clube que folgou irá jogar com a equipa cujo jogo foi
adiado. Concretizando:
•
•

1º. Jogo (respeitante à 1ª jornada do calendário anterior): ARC Valongo / Sporting C
Covilhã – 16.11.2019 às 15h00
2º. Jogo (respeitante à 2ª jornada do calendário anterior): AD Estação / Sport Benfica
CBranco – 17.11.2019 às 15h00

Castelo Branco, 15 de novembro de 2019.
O Gestor da AF Castelo Branco

Ricardo Ferraz

