ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
NOTA INFORMATIVA N.º 131
12.02.2018 – Época 2017/18
TORNEIO COMPLEMENTAR DE INICIADOS – FUTEBOL
ÉPOCA DE 2017/2018
Para conhecimento dos clubes filiados e demais interessados, informamos que o sorteio desta
prova realiza-se no dia 14 de Fevereiro de 2018, pelas 14.00 horas e terá lugar no Auditório da
Sede Social da Associação de Futebol de Setúbal, sito na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
nº 1 em Setúbal.
SERIE A
Grupo Desp. Pescadores CC
Clube Futebol da Trafaria - A
Charneca Caparica F. C.- B
AFA015 – A. D. Almada 2015 - B
Almada Atlético Clube
Acad. Clube Desp. de Corroios
Seixal Clube 1925 - B
CAAF - A. F. Colegio Atlântico
Ass. Desenv. Qt. Conde - B

SERIE B
Centro C. D. Brejos Azeitão - B
Futebol Clube Barreirense - C
Galitos Futebol Clube - B
Sporting Clube Vinhense - A
Maritimo F. C. Rosarense - B
Seixal Clube 1925 - C
Clube Futebol da Trafaria - B

SERIE C
Sonho XXI Fut. Clube - B
Sociedade Rec. Cruz. Pegões
União Sport Clube - B
Ass. Desportiva Luvas Pretas
Futebol Clube Alvaladense
Sporting Clube Vinhense - B

4 Equipas a sortear p/ serem incluídas
2 eq. na Serie B e 2 eq. na Serie C
Clube Desportivo Pinhalnovense - C
Palmelense Futebol Clube - B
Clube Olimpico Montijo - C
Estrela Futebol C. Afonsoeirense
Modelo da Prova:
1ª FASE – 26 EQUIPAS
Prova com a participação de 26 equipas agrupadas em 2 series de 9 equipas cada e 1 serie de 8
equipas, por proximidade (distribuição dos clubes pelas series da responsabilidade da AFS).
Fase disputada por pontos a uma volta para apuramento do 1º. e 2º. Classificado de cada Serie.
Series (A + B)
Início – 25 de Fevereiro de 2018

Termina – 29 de Abril de 2018.

Paragem - 01 de Abril de 2018 (Páscoa)
Serie (C)
Início – 04 de Março de 2018
Paragem - 01 de Abril de 2018 (Páscoa)

Termina – 22 de Abril de 2018.
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2ª FASE – FASE FINAL – 6 EQUIPAS
As equipas classificadas em 1º e 2º lugar em cada uma das séries da 1ª fase da prova, num total
de 6 equipas, disputam esta Fase-Final por pontos a uma volta, para escalonar as equipas do 1º
ao 6º lugar.
Sorteio puro
Inicio – 13 de Maio de 2018
Termina – 09 de Junho de 2018 (sábado de manhã).
NOTA:
Finalidade da realização da Fase Final para escalonamento das equipas do 1º ao 6º lugar:
Na eventualidade da necessidade do preenchimento de vagas para os CD de Iniciados da próxima
época desportiva de 2018/2019, por motivo de desistência ou outro, serão os clubes convidados
pela AFS a preencher essas eventuais vagas pela ordem classificativa obtida nesta Fase Final do
Torneio Complementar.
Impedimento de acesso dos clubes/ equipas à 2ª Fase - Fase Final do Torneio
Complementar
Estão impedidos de acesso à 2ª Fase – Fase Final do Torneio Complementar:
•
•

•

Os clubes / equipas que não participaram na 1ª Fase do CD de Iniciados da 3ª Divisão
não tem acesso à fase Final da prova mesmo que obtenham classificação desportiva
para o efeito.
As equipas denominadas – B e/ou denominadas – C, cujas equipas denominadas – A
ou B estejam a disputar a Fase Final ou a Fase Complementar do CD de Iniciados da 3ª
Divisão, na presente época desportiva, mesmo que obtenham classificação desportiva
para o efeito.
Na eventualidade de duas equipas do mesmo clube obterem classificação desportiva
para disputarem a Fase Final, terá acesso à mesma a equipa denominada – A ou no
caso da existência de duas equipas do mesmo clube denominadas - B e C terá acesso
a equipa denominada – B.

FASE COMPLEMENTAR – 20 EQUIPAS
Apuramento das 20 equipas para a Fase Complementar
Serie A – 5 Equipas – do 7º. ao 11º classificados
•
•

Os 3 (três) 3ºs classificados de todas as series – total 3 equipas.
Os 2 (dois) 4ª.s melhores classificados com melhor coeficiente de todas as series – total 2 equipas.
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Serie B – 5 Equipas – do 12º. ao 16º classificados
• O 4º (quarto) classificado com o pior coeficiente de todas as series – total 1 equipa.
• Os 3 (três) 5ºs. classificados de todas as series – total 3 equipas.
• O 6º melhor classificado com melhor coeficiente de todas as series – total 1 equipas.
Serie C – 5 Equipas – do 17º. ao 21º classificados
• Os 2 (dois) 6ºs. classificados com pior coeficiente de todas as series – total 2 equipas.
• Os 3 (três) 7ºs. classificados de todas as series – total 3 equipas.

Serie D – 5 Equipas – do 22º. ao 26º classificados
• Os 3 (três) 8ºs. classificados de todas as series – total 3 equipas.
• Os 2 (dois) 9ºs. classificados de todas as series – total 2 equipas.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
COMPETIÇÕES DISPUTADAS POR PONTOS A UMA (1) VOLTA
a) Melhor pontuação final.
b) Maior diferença entre golos marcados e sofridos.
c) Maior número de golos marcados.
d) Média de idades mais baixa entre os jogadores constantes na ficha de todos os jogos disputados
e) Equipa com jogador mais jovem constante na ficha de todos os jogos disputados
Critério de desempate das equipas em cada serie com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual (numero de pontos / numero de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos. (diferença do numero
de golos marcados e numero de golos sofridos / numero de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova (numero de vitorias em toda a
prova / numero de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados (numero de golos marcados / numero de jogos
realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos (numero de golos sofridos / numero de jogos
realizados).
Casos omissos serão resolvidos pela Direcção e Conselho de Disciplina.
PARTICIPAÇÃO DE JOGADORES NESTA COMPETIÇÃO
• De acordo com o nosso Comunicado Oficial nº. 15 de 12 de Julho de 2017 que anexamos.
• Relembramos leitura da regulamentação existente sobre a utilização de jogadores nas equipas
denominadas B e C.

A Direcção da A. F. Setúbal
/AC

