Programa geral

Dia 27/05/2022
➢ Até às 20:00 – Chegada das equipas a Lisboa. (As equipas ficarão
distribuídas pelas escolas)
➢ 18:00 – 20:00 – Conferência de fichas de inscrições (os responsáveis
das equipas devem ser portadores da respetiva ficha de inscrição
e dos Cartões de Cidadão de todas as atletas, preferencialmente
ordenados pela ordem em que as atletas estão na Ficha e
imediatamente à saída do autocarro, devem dirigir-se á mesa de
conferência de ID’s que estará no interior da escola devidamente
identificada)
➢ 19:00 – 21:00 – Jantar de todas as comitivas nas respetivas escolas
onde irão ficar alojadas
➢ 20:00 – Laboratório Arbitragem na Escola Secundária Camilo
Castelo Branco (o transporte das arbitras que estejam nas outras
escolas será assegurado pela organização)
➢ 22:00 – Reforço alimentar noturno
Dia 28/05/2022
➢ 07:00 – Pequeno almoço nas escolas onde pernoitam
➢ 07:30 – 08:30 – Período de saída das equipas para a CDF (as atletas
deverão ir devidamente equipadas e será dada prioridade às
equipas que jogam às 09:00)
➢ 08:00 – 09:00 – Período de chegada das equipas à CDF (as equipas
serão encaminhas pelo túnel de acesso á CDF) para recolha de
informação e levantar a lunch-box da manhã)
➢ 09:00 – Inicio dos jogos conforme calendários
➢ 12:00 – 14:30 – Período de almoços (Equipas almoçam na Cidade
do Futebol)
➢ 15:15 – 15:45 – Encaminhamento das jogadoras para o Estádio
Nacional para assistir á Final da Taça de Portugal Feminina 17:15
entre o SCP e o FCF
➢ 15:50 - Cerimónia de Entrega de Troféus às equipas Vencedoras
➢ 19:00 – 20:00 – Levantamento das lunch box da tarde/viagem na
CDF.

Plano de Transportes:
➢ A FPF vai delinear um plano de transportes com horários de partida
ajustados a cada distrito de forma a que as equipas possam
chegar a Lisboa no dia 27.05 até às 20:00.
➢ Oportunamente contactaremos os responsáveis de cada equipa,
através deste endereço de email, com a indicação do horário de
partida previamente definido e local por vós indicado.
➢ Agradecemos a vossa atenção para o cumprimento dos horários.
Nota: As equipas que não necessitem de transporte ou não queiram
pernoitar nos locais indicados devem informar a organização, através do
endereço de e-mail manuela.costa@fpf.pt
Alojamentos:
As equipas ficarão alojadas nas seguintes escolas:
➢ Camilo Castelo Branco - Rua Luz Velozo, 2790-406 Carnaxide
➢ Vieira da Silva - Rua Aquilino Ribeiro, 2790-461 Carnaxide
Cada atleta ou elemento da comitiva deverá ser portador de:
➢ Saco cama
➢ Artigos de higiene pessoal
➢ Cartão de cidadão
Refeições asseguradas:
Dia 27/05/2022
➢ Jantar
➢ Reforço alimentar noturno
Dia 28/05/2022
➢ Pequeno almoço nas escolas
➢ Lunch-box (aquando da chegada das equipas á CDF)
➢ Almoço nas instalações da Cidade do Futebol
➢ Lunch-box (aquando da partida das equipas da CDF)

Jogos:
➢ Os jogos da Festa do Futebol Feminino vão-se realizar nos campos
da CDF campos de futebol de 5 (sub-13) e futebol de 7 (sub-15).
➢ Os jogos terão a duração de 15 minutos, sem intervalo.
➢ Entre cada série de jogos existirão 5 minutos de intervalo antes do
início de nova série.
➢ Os jogos iniciar-se-ão e terminarão todos à mesma hora, havendo
para isso um apito comum a todos os campos.
➢ É considerada falta de comparência quando as equipas não
estejam prontas para iniciar o jogo depois de decorridos 5 minutos
desde a hora marcada para o seu início.
➢ A falta de comparência é punida com derrota de 3-0.
➢ Todos os campos são relvados.
➢ Todas as equipas deverão ser portadoras de equipamento de jogo.
Oportunamente remeteremos:
➢ Guia do evento
➢ Plano de transportes pormenorizado
➢ Outras informações que consideremos importantes

