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Clossificoçõo dos Níveis Orgonizocionois 14/09/18
5o o l2o Jornodo do Ligo NOS

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e de ocordo com o disposto no Artigo 67o do

Regulomento dos Competiçöes, vimos divulgor o clossificoçõo dos níveis orgonizocionois

referentes oos jogos do 5o ò l2o Jornodo do Ligo NOS:

Os jogos oboixo mencionodos integrodos nos jornodos em ossunto serõo clossificodos de Nível 1

,l0502 
- SC Brogo vs Sporting CP

,l0701 
- SL Benfico vs FC Porto

,l0805 
- Vitório SC vs SC Brogo

10902 - Boovisto FC vs Vitório SC

I 1005 - FC Porto vs SC Brogo
'l 1009 - CD Nocionol vs Morílimo M.
I I ]03 - Boovisto FC vs FC Porto

Como referido no ortigo ocimo mencionodo:

. A LIGA nomeoró no mínimo dois Delegodos.

o A Reuniõo Preporotório do Jogo reolizor-se-ó nos termos definidos no no 2 do ortigo ó7o òs

10h30, solvose ombos os clubes, com outorizoçõo do Ligo, ocordorem em reolizó-lo oté

duos horos e meio ontes do horo oficiol do jogo.

. Os dois clubes terõo obrigotoriomente que trocor informoçÕo relotivo ò orgonizoçõo do
jogo no semono onterior oo jogo em couso obedecendo o prozos e o modelo documentol

próprio oprovodo pelo Ligo e divulgodo em Comunicodo Oficiol.

Todos os restontes jogos dos jornodos sõo clossificodos de Nível 2.

o A LIGA nomeoró um ou dois Delegodos.

. A Reuniõo Preporotório do Jogo reolizor-se-ó umo horo ontes do início do jogo conforme

definido nos termos do no 3 do Artigo 67o do Regulomento de Competições.

Com os melhores cumprimentos,.R
Diretoro Executivo
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