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Assutro I Co n d icion a ntes d o So rteio d as Co m petições P rofissio n ais 2022-23 Dxnz04l0712022

Para conhecimento das Sociedades Desportivas e demais interessados vimos, nos termos previstos

no no 2 e 3 do artigo 19o do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugaldivulgar,
junto de V/ Exas., as condicionantes definidas para o sorteio das competições da Liga Portugal bwin

e da Liga Portugal2 SABSEG, que se passam a indicar:

Liga Portugal bwin:

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. Asseguintesequipasnãopoderãojogarsimultaneamenteemcasaoufora,namesmajornada(i.e.,

se uma joga em casa a outra terá que jogar fora):

a. SL Benfica e Sporting CP

b. FC Porto e Boavista FC

c. SC Braga e Vitória SC

d. GilVicente e FC Famalicão (solicitação das Forças de Segurança)

3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os

seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor
classificação média:

a. FC Porto - 17,67 pontos

b. Sporting CP- 17,00 pontos

c. SL Benfica - 16,33 pontos

d. SC Braga - 15,00 pontos

e. Vitória SC - 12,00 pontos

4. Evitar, na medida do possíve[, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às

Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;

5. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante

nas competições europeias (UEFA Champions League ou UEFA Europa League/UEFA Europa
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Conference League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube
participa nte nessas mesmas com petições:

a. Nas jornadas 6,9,LL,27,24,28,32 não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions

League e UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League;

6. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:

a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem
jogar com as eq uipas das ilhas (7^ ,2",34 e 4u jornada casa e fora);

b. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem
jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido
melhor classificação média (Iu,2u,3' e 4" jornada);

c. Jornada l- - Marítimo da Madeira e Casa Pia AC, jogam na qualidade de visitante;

Liga Portugal2 SABSEG:

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. As duas equipas B em competição (FC Porto B e SL Benfica B) deverão jogar entre si na última
jornada de cada volta;

3. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:

a. Jornada 1 - CD Tondela, BSAD e SCU Torreense jogam na qualidade de visitante;

b. Jornada 34: BSAD, joga na qualidade de visitante.

Com os melhores cumprimentos,

HELENA PIREs

DIREToRA ExEcUTIVA
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