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Condiciononles do Sorteio dos Competições Profissionois 2017/2018 05/07/17

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos vimos, nos termos previsto no

n.o 2 do ortigo 19" do Regulomento dos Competições orgonizodos pelo Ligo Portugueso de Futebol

Profissionol, divulgor junto de V. Exos. os condicionontes definidos poro o sorteio dos competiçÕes do

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

Ligo NOS

l. As seguintes equipos nÕo podem jogor entre si, nos duos primeiros jornodos:

o. SL Benfico, FC Porto e Sporting CP;

2. As seguintes equipos nÕo poderÕo jogor simultoneomente em coso ou foro. no mesmo
jornodo (i.e. se umo jogo em coso o oulro teró que jogor foro):

o. SL Benfico e Sporting CP;

b. FC Porto e Boovisto FC;

c. SC Brogo e Vitório SC;

3. Os jogos entre SL Benfico, FC Porto e Sporting CP nÕo podem ocontecer em jornodos
conseculivos;

4. SL Benfico, FC Porto e Sporting CP nõo poderÕo jogor dois jogos entre si em coso no primeiro
metode do compeonoto (e.9. se o SL Benfico jogo em coso com o FC Porto, teró que jogor
foro com o Sporting CP. no mesmo metode);

5. Nenhumo equipo pode ter dois jogos consecutivos contro o SL Benfico, FC Porto ou Sporting
CP;

6. Nos duos primeiros jornodos, os equipos que porticipom no SuperToço (SL Benfico e Viiório
SC) nöo podem jogor com o equipo que jogo o ployoff do Ligo dos Compeões (Sporting

CP);

7. No terceiro jornodo, o equipo que jogor o ployoff do Ligo dos Compeões (Sporting CP) nöo
pode jogor com os equipos que irÕo jogor o ployoff do Ligo Europo (SC Brogo e Morítimo);

B. A segundo metode do competiçÕo seró um espelho do primeiro;
9. Evitor, no medido do possível, que umo equipo jogue duos vezes seguidos em coso ou foro;
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Condiciononles TEDMAN LigoPro

l. As seguintes equipos nöo poderõo jogor simultoneomente em coso ou foro, no mesmo
jornodo (i.e. se umo jogo em coso, o outro teró que jogorforo).

o. Nocionole UniÕo do Modeiro
2. As cinco equipos B jogorÕo entre si, nos últimos jornodos de codo volto;
3. A segundo metode do competiçÕo seró um espelho do primeiro.
4. Evitor, no medido do possível, que umo equipo jogue duos vezes seguidos em coso ou foro.

Pedro
Direlor Execulivo
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