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Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos, vimos pelo presente

divulgor junto de V. Exos. o comunicodo oficiol n" 225 do Federoçöo Portugueso de Futebol,

do quol resulto informoçöo, referente oo ploy-off o disputor entre os clubes clossificodos em

I Zo e lBo lugor do LEDMAN LigoPro e os clubes clossificodos em 2 lugor em codo umo dos

séries de subido do Compeonoto de Portugol PRIO.

Com os melhores cumprimentos,
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CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO / LEDMAN LIGAPRO
(PLAY-OFF I ARTo 850.2)

Para conhecimento dos Clubes, Sociedades Desportivas, AssociaçÕes,
restantes Sócios Ordinários e demais interessados, comunica-se o conjunto de
regras paraa realização do play-off que se encontra previsto nos n.os 4 e 5 da
clausula 5.4 do Protocolo celebrado entre a Federação Portuguesa de Futebol
e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e concretizado no no 2 do arto 85o
do Regulamento do Campeonato de Portugal Prio:

Formato:
Os 2 Clubes classificados em segundo lugar de cada série de subida do
CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO, disputam uma eliminatória a duas
mãos na qualidade de visitado e de visitante, com os dois clubes que, na época
desportiva de 201612017, ficarem classificados no 17.o e no 18.o lugares da
LEDMAN LIGAPRO, com vista a apurar os dois vencedores que ficam
qualificados para participar nesta última competição, na época 2017118.
O sorteio será condicionado para determinar que cada eliminatória será
disputada por um dos clubes da LEDMAN LIGAPRO, que terá por adversário
um dos clubes do CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO.

Data do Sorteio:
22 de maio de 2017, na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em
hora a designar.

Calendário dos jogos:
1a mão - 27 de maio de 2017
2a mâo - 3 de junho de 2017

Enquad ramento Regulamentar:
Os jogos do play-off serão realizados no quadro do Regulamento Disciplinar da
Federaçäo Portuguesa de Futebol e do Regulamento de Arbitragem da
Federaçäo Portuguesa de Futebol.

Gritérios de desempate:
1. Nos casos em que no final do tempo regulamentar do segundo jogo da

eliminatória, os Clubes estiverem cada um com uma vitória, é
considerado vencedor o Clube que tiver marcado mais golos nas duas
mäos.

2. Se, da aplicação do critério referido no número anterior, a igualdade
persistir ou, em caso de empate em ambos os jogos da eliminatória, é

' considerado vencedor o Clube que tiver marcado mais golos fora de
casa.
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3. Se mesmo assim a igualdade se mantiver, ê realizado um
prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos,
sem intervalo, mas com mudança de campo.

4. Quando no final do prolongamento a igualdade subsistir, os Clubes
procedem a um desempate através de pontapés de grande penalidade,
em conformidade com as Leis do Jogo.

Organização dos jogos:
A organização da eliminatória observará os principios contidos no Regulamento
do Campeonato de Portugal Prio, quando a equipa desta competição jogar na
qualidade de visitada;
A organização da eliminatória observará os princípios contidos no Regulamento
de CompetiçÕes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, quando a equipa
desta competição jogar na qualidade de visitada.

Bola de jogo:
A bola oficial a ser utilizada em cada eliminatória é a do modelo NIKE ordem 4
Modelo de Verão.

Bilhética:
Sem prejuízo de acordo diverso proposto pelos clubes e aceite pela FPF e pala
LPFP, os clubes visitantes têm direito a comprar bilhetes que totalizem cinco
por cento da capacidade do estádio do clube visitado, em zona separada e
exclusiva para os seus adeptos, desde que solicitados e pagos ao clube
visitado, com uma antecedência mínima de 4 dias.

Direitos comerciais e transmissões televisivas:
Os direitos comerciais e as regras referentes à transmissão televisiva dos jogos
destas eliminatórias, observarão os seguintes principios:

. Regulamento do Campeonato de Portugal Prio, quando a equipa desta
competição jogar na qualidade de visitada;. Regulamento de Competiçöes da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, quando a equipa da Ledman LigaPro jogar na qualidade de
visitada.
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