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1. Adenda e alterações ao Regulamento do Campeonato Nacional por Equipas da 1ª Div 2020/2021
A atual situação da pandemia da Covid-19 e as decisões do Governo saídas do Conselho de Ministros de 15 de
julho de 2021, que colocam Peniche entre os concelhos de Risco Muito Elevado na incidência do contágio da
doença, fazem com que a FPX proceda a alterações ao Regulamento do Campeonato Nacional por Equipas da
1.ª Divisão, que se realiza em Peniche, nas instalações do Hotel MH Atlântico, entre os dias 19 e 25 de julho.
As alterações decididas são as seguintes:
Inscrições: Período-extra
Caso algum jogador já inscrito nas equipas participantes tenha um resultado positivo à doença Covid-19 até às
14 horas do dia 19 de julho de 2021, a respetiva equipa poderá inscrever um jogador extra, desde que este
esteja previamente filiado no respetivo clube e não tenha disputado os Campeonatos Nacionais das 2.ª e 3.ª
Divisões. Nesse caso, o clube em causa deve fazer a prova de que o jogador a substituir contraiu a doença
Covid-19.
Horários das Jornadas
Devido ao processo de check-in no Hotel MH Atlântico decorrer apenas após as 14 horas do dia 19 de julho, a
primeira jornada do Campeonato fica marcada para as 16 horas, depois de definidas as constituições
definitivas das equipas.
A FPX poderá proceder à alterações das horas das 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª jornadas devido ao facto de poder ser
impeditivo por lei realizar eventos desportivos até depois das 22.30 horas em concelhos com Risco Muito
Elevado de incidência de Covid-19.
Normas antiCovid para hospedagem e frequência no Hotel MH Atlântico
A partir das 14 horas do dia 19 de julho, os jogadores, delegados, capitães e acompanhantes das equipas
participantes no Campeonato da 1.ª Divisão devem seguir um dos seguintes procedimentos em sede de
cumprimento das normas da Direção Geral da Saúde, de forma a garantir a elegibilidade para frequentar o
hotel:
- Apresentação de um certificado válido de vacinação antiCovid completa.
- Apresentação de um teste PCR efetuado até 72 horas antes das 14 horas do dia 14 de julho de 2021.
- Apresentação de um teste rápido certificado por um profissional de saúde efetuado até 48 horas antes das
14 horas do dia 19 de julho de 2021.
- Apresentação de um autoteste de despistagem de Covid (a trazer pela pessoa) e realização do mesmo no ato
do check-in no hotel.

