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Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos vimos, nos termos previsios no
no 2 e 3 do ortigo l9'do Regulomenlo dos Compelições orgonizodos pelo Ligo portugol divulgor. junlo
deY / Exos. os condiciononles definidos poro o sorfeîo dos competiçÕes do Ligo NOS e do Ligopro, que
se possom o indicor:

ligo

NOS:

segundo metode do compeliçÕo teró que ser um espelho do primeiro;
2. As seguinies equipos nÕo poderÕo jogor simultoneomenle em coso ou foro, no mesmo jornodo
(i.e. se umo jogo em coso o oulro teró que jogor foro):
1. A

o. SL Benfico e Sporting CP
b. FC Porio e Boovisfo FC
c. SC Brogo e Vilório SC
d. GilVicente e FC FomolicÕo
no medido do possível, que o mesmo equipo dispute consecutivomente em coso ou forc,
os seus jogos com os cinco equipos que. nos três épocos desportivos ontecedentes, ienhom tido

3. Evitor,

melhor clossificoçõo médio

:

o. SL Benfico - 17,67 pontos
b. FC Porlo - 17 ,33 pontos
c. Sporting CP - ló,00 ponlos
d. SC Brogo - 14,67 pontos
e. Vilório SC - 13,00 pontos
no medido do possível, que o mesmo equipo tenho duos deslocoções conseculivos
RegiÕes Aulónomos do Modeiro e dos Açores;

4. Evitor,

òs

no medido do possível, que um clube que dispute um jogo com umo equipo porticiponle
nos competições europeios (UEFA Chompions Leogue ou UEFA Europo Leogue) dispute o jogo do

5. Evilor,

jorncdc imediotomenie seguinte novomenle com um clube porliciponte nessos

mesmos

competiçÕes.
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[igoPro:

l.
2.

A segundo metode do competiçõo teró que ser um espelho do primeiro;
As duos equipos B em competiçÕo (FC Porto B

e

SL

Benfico B) deverÕo jogor entre si no último

jornodo de codo volto;

3.

As seguintes equipos nÕo poderöo jogor simultoneomente em coso ou foro, no mesmo jornodo
(i.e. se umo

o.

4.

CD Mofro e Coso Pio AC

Em virtude

o.

jogo em coso o outro teró que jogor foro):

UD

de portilho de eslódios:
Oliveirense - jogo o lo jornodo do LigoPro no quolidode de visitonte.
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