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Bolas Oficiais de Futebol
A Associação de Futebol do Algarve vem por este meio informar que deverão ser obrigatoriamente apresentadas a
jogo, na época desportiva 2021/2022, pelos clubes participantes nas competições distritais, as seguintes bolas:

Competições

Modelos
Nike Strike SC3535-101 (Brasão AFA)
Nike CU8047-102 (Nome AFA)

Select Número 10/Flash Turf

Tamanho 5

Seniores

Nike Strike SC3535-101 (Brasão AFA)
Nike CU8047-102 (Nome AFA)

Juniores
Juvenis
Iniciados
Infantis Fut. 9

Tamanho 5

(Outros)

Nike Strike SC3535-102 (Brasão AFA)

Tamanho 4

Infantis Fut. 7
Benjamins

Competições de Futebol de Seniores:
• Bola Nike Strike SC3535-101 (Tamanho 5) com o brasão da AF Algarve estampado;
• Bola Nike CU8047-102 (Tamanho 5) com o nome da AF Algarve estampado;
• Bola Select Número 10 (própria para utilização em relvados naturais);
• Bola Select Flash Turf (própria para utilização em relvados sintéticos).
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Competições de Futebol de Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis de Futebol de 9:
• Bola Nike Strike SC3535-101 (Tamanho 5) com o brasão da AF Algarve estampado;
• Bola Nike CU8047-102 (Tamanho 5) com o nome da AF Algarve estampado;
• Outros modelos
Competições de Futebol de Infantis de Futebol de 7 e Benjamins:
• Bola Nike Strike SC3535-102 (Tamanho 4) com o brasão da AF Algarve estampado;
• Outros modelos

A Associação de Futebol do Algarve assegurou por parte do fornecedor Nike o preço máximo de 12,00€ + IVA para
todos os escalões.
Tal como sucedeu na época desportiva 2020/2021, na qual a taxa de jogos realizados ficou bastante abaixo do
inicialmente previsto devido à pandemia de Covid-19, a época desportiva 2021/2022 é de transição no que às bolas
oficiais diz respeito, sendo que em 2022/2023 as únicas bolas oficiais serão a Nike Strike SC3535 com o brasão da AF
Algarve estampado e a Nike CU8047-102 com o nome da AF Algarve estampado.
Esta temporada, em virtude de se tratar de uma época de transição, admitiremos ainda a jogo os modelos Select
utilizados nas épocas transatas nas competições seniores e todos os modelos utilizados anteriormente nas
competições de formação.
Contudo, os clubes devem comunicar à Associação de Futebol do Algarve,
gestaodeprovas@afalgarve.pt, qual o modelo que irão adotar na época desportiva 2021/2022.

através

do

e-mail

Como adquirir bolas Nike com estampagem da AF Algarve
1. Enviar e-mail através do e-mail oficial do clube para: comunicacao@afalgarve.pt
2. Referir intenção de encomenda com indicação de n.º de bolas de tamanho 4 e n.º de bolas de tamanho 5
3. Após validação da AF Algarve, enviar comprovativo de pagamento e dados para faturação (nome, morada e
NIF) para: comunicacao@afalgarve.pt
4. A encomenda será realizada após a receção do comprovativo de pagamento, que será encaminhado para a
Nike, responsável pela emissão da fatura/recibo
5. As bolas deverão ser recolhidas na Sede da AF Algarve em data a indicar pelos serviços da AF Algarve
Dados para pagamento por transferência bancária:
Rhythmfoot – Equipamentos Desportivos, Lda.
NIB ou IBAN: PT 50 0035 0581 0000 1326 8304 6

Faro, 2 de julho de 2021
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