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CAMPEONATO DISTRITAL DE INICIADOS DA 3ª DIVISÃO
NOVO FORMATO DA COMPETIÇÃO
A PARTIR DA ÉPOCA DE 2018/2019

Nas últimas épocas desportivas continuamos a verificar um número crescente de equipas inscritas no
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão, que dificulta a organização e planeamento da prova, de
acordo com as expectativas que este campeonato justifica.
Oito (8) épocas volvidas desde que anunciámos a criação de um novo formato para o CD de Iniciados da 2ª
Divisão, comunicamos aos clubes nossos filiados e demais interessados, que com a finalidade de tentar criar
condições objectivas para elevar o nível desta competição, a Direcção da Associação de Futebol de Setúbal
decidiu reformular o CD de Iniciados da 3ª Divisão, a partir da época desportiva de 2018/2019.
Assim, o Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão será disputado, a partir da época de 2018/2019,
por 14 clubes e passará a ser considerada uma prova de inscrição obrigatória.
Forma de apuramento dos 14 clubes que irão disputar este campeonato em 2018/2019:
O 14º classificado do CD de Iniciados da 2ª Divisão na época de 2017/2018 – Total 1 clube.
Possibilidade de participação, nesta prova, do 13º - 12º e 11º classificados do CD de Iniciados da 2ª Divisão,
época de 2017/2018, em função da eventual/eventuais descida(s) do Campeonato Nacional de Juniores C
(Iniciados) dos clubes nossos filiados que participam nesta prova, na presente época desportiva – Mínimo
nenhum clube e máximo de 3 clubes.
Os clubes que se classificarem no 3º - 4º - 5º - 6º - 7º e 8º lugar na Fase Final do CD de Iniciados da 3º
Divisão, na época de 2017/2018. – Total 6 clubes.
As restantes vagas para preenchimento dos 14 clubes que tomarão parte nesta prova, na próxima época
desportiva, serão ocupadas em função da classificação final obtida, pelos clubes, na Fase Complementar do
CD de Iniciados da 3ª Divisão, na época de 2017/2018 – Mínimo de 4 clubes e máximo de 7 clubes.
Em função do acima exposto, será criada uma nova prova que denominamos:
•

Campeonato Distrital de Iniciados da 4ª Divisão.

Prova de inscrição facultativa sendo o formato da mesma de acordo com o número de equipas inscritas,
como é apanágio nas nossas competições de inscrição facultativa.
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