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2." PER¡O DO DE INSCRIçOES - Epoco Desportivo 2019/2020 17/01/20
Horório dos serviços poro o último dio de inscrições

Com reloçöo oo dio 3l de joneiro de 2020, último dio do 2.o período de inscriçöes do époco

desportivo 201912020, vimos informor qs sociedodes desportivos porticipontes nos competiçÕes

profissionois que:

Todos os olos relotivos oo registo e inscriçÕo de jogodores devem ser prolicodos por vio

elefrónico, olrovés do plotoformo informótico TRANSFER.

Nos termos do disposto no n.o ó do ortigo 75.o do Regulomento dos Competições orgonizodos

pelo Ligo Portugol, o processo de inscriçÕo de jogodores no último dio do prozo pode ser

tombém instruído otrovés do endereço de correio eletrónico - inscricoes@ligoportuool.pt -
com cópios dos documentos originois regulormenÌe exigidos, sendo que nesle coso deveró

ser preenchido lodo o informocõo vio TRANSTER oté qo finol do dio úlil seouinte, ou seio. dio

03 de fevereiro.

Poro esse efeito, no dio 3l de joneiro, os serviços do Ligo Porlugol monter-se-Õo excecionolmente

oberlos oté òs 24:00 horos, contudo chomomos o vosso especiol otençÕo poro os TRANSFERÊNCIAS

INTERNACIONAIS, cuios processos, preferenciolmente. devem dor enlrodo nos servicos do liqq
Portusol, olé òs 23:00 horos do dio 3l de ioneiro, de formo o oossibilitor o envio dos respetivos

processos ò FPF, nesse mesmo dio, conforme prozo estobelecido no seu CO n.o I poro o presenle

époco desportivo, o fim de serem solicitodos os certificodos internocionois de tronsferêncio dentro

do período de inscrições.

Recordomos, finolmente, que, todos os otos proticodos pelos utilizodores no plotoformo TRANSFER

estõo certificodos. incluindo o certificoçõo de doto e horo (oo segundo), pelo Observotório

Astronómico de Lisboo, pelo que o rigor do plotoformo exige dos sociedodes desportivos o moior

otençÕo (tombém oo segundo).
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Atento o exposio opelomos oo escrupuloso cumprimenlo dos prozos previslos, designodomente os

24 horos desse dio, de formo o que todo o processo de inscriçõo do jogodor se encontre instruído

nos termos regulomentores oté esse limite, incluindo o envio do Modelo C com todos os elementos

relevonies ò conclusõo do suo inscriçöo, se for esso o intençÕo, nomeodomente inclusÕo do
jogodor no plontel, documento comprovolivo de optidÕo físico e certificodo de seguro obrigotório.

lnformomos oindo que, poro os conirotos que forem registodos no dio 3l de joneiro, opós os l2:00

horos desse dio. no impossibilidode de junçõo do respetivo comprovotivo do certificodo de seguro,

os processos de inscriçÕo poderÕo fozer-se ocomponhor do comprovotivo do pedido de seguro,

no entonto o comprovotivo de efelivoçÕo do mesmo - o certificodo de seguro - deveró ser instruído

oTrovés do ploloformo TRANSFER oté oo finol do dio 3 de fevereiro, sob peno do processo ser

indeferido.

Mois se informo que fodos os processos de registo e inscriçöo de jogodores instruídos opós os l2:OO

horos desse dio, 3'l de joneiro, nÕo estorÕo, oindo, em condições regulomentores de representor o

respetivo sociedode desportivo nos jogos desse fim de semono - ì 9.o jornodo.

Estomos, como em lodos os momentos, inteiromente disponíveis poro ouxilior os sociedodes

desportivos no que necessitorem.

Com os melhores cumprimentos,

A

Sónio Corneiro
Direloro Execulivo Coordenodoro
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