ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
NOTA INFORMATIVA N.º 100
18.12.2019 – 2019/2020
CAMPEONATO DISTRITAL DE BENJAMINS – 2º. ANO – SUB/11
2ª FASE E 3ª FASE FINAL E COMPLEMENTARES

ÉPOCA 2019/2020
Para conhecimento dos clubes filiados, Órgãos da Comunicação Social, e demais interessados,
informamos que o sorteio desta prova se realiza no próximo dia 19.12.2019 pelas 18:00 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.

CLUBES PARTICIPANTES
1ºs Classificados

2ºs Classificados

SONHO XXI FC "A"

VASCO DA GAMA ATL CLUBE

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE

CLUBE DESP PINHALNOVENSE "A"

GRUPO DESP ALCOCHETENSE

CLUBE OLIMPICO MONTIJO

GRUPO DESP FABRIL BARREIRO "A"

FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE "A"

AMORA FUTEBOL CLUBE

GRUPO DESPORTIVO SESIMBRA

CLUBE DESP COVA PIEDADE

ASS DESP ALMADA 2015 “A”

Restantes Apurados
ESTRELA SANTO ANDRE (A.C.R.D.)
CLUBE RECR “O GRANDOLENSE”
FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE
UNIÃO FUTEBOL C. INDÚSTRIA
CLUBE DESP “OS PELEZINHOS”
SONHO XXI FC "B"
MARITIMO FUT CLUBE ROSARENSE
G. D. ESC. BÁSICA D. JOÃO I "B"
ASS DESPORTIVA SAMOUQUENSE

G D ESCOLA BÁSICA D. JOÃO I "A"
CENTRO C. D. BREJOS AZEITÃO
CAAF - ASS F. COLEGIO ATLANTICO
LEÃO ALTIVO - ASSOCIAÇÃO
ASS. CRUT ZAMBUJALENSE
SEIXAL CLUBE 1925 "A"
CHARNECA CAPARICA F. C. “A”
G DESP PESCADORES COSTA CAP.
GRUPO DESPORTIVO ALFARIM

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
Modelo Prova:
2ª FASE
Início: 04.01.2020

Termina: 14.03.2020

Paragens:
25.01.2020 (Provas árbitros).

As 30 equipas apuradas para a 2ª Fase da prova são divididas por 5 séries de 6 clubes cada, distribuídas por
coordenadas geográficas.
Prova por pontos a 2 (duas) voltas.
Sorteio puro dentro de cada série.
Se possível, através de sorteio, evitar que as equipas classificadas em 1º lugar em cada serie se defrontem
entre si.
Caso não exista o número de séries suficientes para o efeito, não poderão coexistir na mesma serie mais de
2 equipas classificadas em 1º lugar, na 1ª fase da prova.
Se possível, os clubes classificados em 1º lugar ficam sediados na série correspondente à sua coordenada
geográfica ou o mais aproximadamente possível.
Se possível, através de sorteio, evitar que os clubes classificados no 2º lugar em cada série não defrontem o
1º classificado da sua serie na 1ª Fase.
Clubes com 2 equipas não podem coexistir na mesma série.
É da exclusiva competência da AFS a distribuição das equipas pelas series.
Não são admitidos pedidos de arranjos.

As equipas denominadas – equipas B não têm acesso à Fase Final da prova, mesmo tendo obtido
classificação desportiva para o efeito, apurando-se, para a Fase Final as equipas classificadas imediatamente
a seguir, nas respetivas series.
As equipas denominadas – B – disputam as Fases Complementares imediatamente seguintes.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
3ª FASE FINAL e FASES COMPLEMENTARES NIVEL 1-2-3-4
Início: 28.03.2020
Termina: 13.06.2020
Paragens:
11.04.2020 (Páscoa) e 09.05.2020 (Intervalo da prova entre a 1ª e 2ª volta).

FORMA DE APURAMENTO PARA A 3ª FASE DA COMPETIÇÃO
FASE FINAL - 6 equipas.
•
•

As equipas 1ªs classificadas em cada serie da 2ª Fase - 5 equipas.
A equipa 2ª classificada em todas as series com melhor coeficiente - 1 equipa.

Prova por pontos a 2 (duas) voltas para apuramento do campeão distrital.
Critério de desempate para apuramento do clube 2ºs classificado com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual
(número de pontos / número de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos.
(diferença do número de golos marcados e número de golos sofridos / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova
(número de vitorias em toda a prova / número de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados
(número de golos marcados / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos
(número de golos sofridos / número de jogos realizados).

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
FASE COMPLEMENTAR - NÍVEL 1 - 6 equipas
•
•

Restantes equipas classificadas em 2º lugar - 4 equipas.
As 2 equipas classificadas em 3º lugar em todas as series, com melhor coeficiente - 2 equipas.

Prova por pontos a 2 (duas) voltas para apuramento do 7º ao 12º lugar.
Critério de desempate para apuramento dos 2 clubes 3ºs classificados com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual
(número de pontos / número de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos.
(diferença do número de golos marcados e número de golos sofridos / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova
(número de vitorias em toda a prova / número de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados
(número de golos marcados / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos
(número de golos sofridos / número de jogos realizados).

FASE COMPLEMENTAR - NÍVEL 2 - 6 equipas
•
•

Restantes equipas classificadas em 3º lugar em todas as series - 3 equipas.
As 3 equipas classificadas em 4º lugar em todas as series, com melhor coeficiente - 3 equipas.

Prova por pontos a 2 (duas) voltas para apuramento do 13º ao 18º lugar.
Critério de desempate para apuramento dos 3 clubes 4ºs classificados com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual
(número de pontos / número de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos.
(diferença do número de golos marcados e número de golos sofridos / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova
(número de vitorias em toda a prova / número de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados
(número de golos marcados / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos
(número de golos sofridos / número de jogos realizados).

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
FASE COMPLEMENTAR - NÍVEL 3 - 6 equipas
•
•

Restantes equipas classificadas em 4º lugar em todas as series - 2 equipas
As 4 equipas classificadas em 5º lugar em todas as series, com melhor coeficiente - 4 equipas.

Prova por pontos a 2 (duas) voltas para apuramento do 19º ao 24º lugar.
Critério de desempate para apuramento dos 4 clubes 5ºs classificados com melhor coeficiente
 Melhor coeficiente pontual
(número de pontos / número de jogos disputados).
 Melhor coeficiente entre a diferença entre golos marcados e golos sofridos.
(diferença do número de golos marcados e número de golos sofridos / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de maior número de vitórias em toda a prova
(número de vitorias em toda a prova / número de jogos realizados)
 Melhor coeficiente de número de golos marcados
(número de golos marcados / número de jogos realizados).
 Melhor coeficiente de número de golos sofridos
(número de golos sofridos / número de jogos realizados).

FASE COMPLEMENTAR - NIVEL 4 - 6 equipas
•
•

Restante equipa classificada em 5º lugar em todas as series - 1 equipas
As 5 equipas classificadas em 6º lugar em todas as series - 5 equipas.

Prova por pontos a 2 (duas) voltas para apuramento do 25º ao 30º lugar
Clubes que participam com equipas (A + B)
•
•
•

Podem participar no CD Benjamins 2º ano os jogadores SUB/11 (2º ano) e SUB/10 (1º ano),
regularmente inscritos na AFS, de acordo com as seguintes disposições:
Nesta competição os jogadores ficam vinculados às respetivas equipas (A e B), até ao final da 1ª Fase
da prova.
Considera-se vinculado a uma equipa a partir do momento que seja utilizado ou inscrito na Ficha de
Jogo dessa equipa.

PARTICIPAÇÃO DE JOGADORES – De acordo com o CO nº. 12 de 22.07.2019 da AFS.
A Direcção da AF Setúbal
/vs

