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Condiciononles do Sorleio dos Compelições Profissionois20'18/2019 05/07/18

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois inferessodos vimos, nos termos previstos no

no2 do ortigo l9o do Regulomento dos Competições orgonizodos pelo Ligo Portugueso de Futebol

Profissionol divulgor, junto de V/ Exos. os condiciononles definidos poro o sorteio dos competições do

Ligo NOS e do LEDMAN LigoPro. que se possom o indicor:

Ligo NOS:

1. A segundo melode do competiçÕo teró que ser um espelho do primeiro;

2. As seguintes equipos nÕo poderõo jogor simultoneomente em coso ou foro, no mesmo jornodo

(i.e. se umo jogo em coso o outro teró que jogor foro):

o. SL Benfico e Sporting CP

b. FC Porto e Boovisto FC

c. SC Brogo e Vitório SC

d. Morítimo M. e CD Nocionol

3. Evitor que o mesmo equipo dispute, consecutivomente. em coso ou foro, os seus jogos com os

cinco equipos que, nos três épocos desportivos ontecedentes, tenhom tido melhor clossificoçõo

médio:

o. SL Benfico - 17,67 pontos

b. FC Porto - 17 ,0O pontos

c. Sporting CP - I ó.33 pontos

d. SC Brogo - 14,67 ponios

e. Rio Ave FC - 13.00

4. Evitor que o mesmo equipo lenho duos deslocoçÕes consecutivos òs Regiões Autónomos do

Modeiro e dos Açores;

5. Evitor que um clube que dispute um jogo com umo equipo porticiponte nos competiçÕes

europeios (UEFA Chompions Leogue ou UEFA Europo Leogue) dispute o jogo do jornodo

imediotomente seguinte novomente com um clube porticiponte nessos messos competições.
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TEDMAN ligoPro:

l. A segundo metode do competiçÕo teró que ser um espelho do primeiro;

2. As quotro equipos B em competiçÕo (FC Porto B, SC Brogo B, SL Benfico B e Vitório SC B) deverõo
jogor entre si nos últimos jornodos de codo vollo;

3. Em virtude de intervençÕo nos respetivos relvodos:

o. Ac. Viseu - jogo o 1o jornodo no quolidode de visitonte

b. SC Brogo B - jogo o I o jornodo no quolidode de visitonte

Direloro Execulivo
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