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Campeonato Distrital Semi-Rápidas Jovens / Equipas 

23 de Janeiro de 2011 – 15h00 

Organização: Santoantoniense Futebol Clube 

Local: Largo Egas Moniz, n.º26, R/C - 2835 - 703 - Santo António da Charneca - Barreiro 

Apoios: 
Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal; - Câmara Municipal do Barreiro e PDX 
Barreiro 

Participantes: 

 Jogadores jovens de Sub-08 a Sub-20, isto é, nascidos em 1991 ou posterior 
 Todos os Jogadores/Grupos devem estar filiados na FPX na época 2010/2011 
 Cada equipa é constituída por um mínimo de 4 jogadores e um limite de 2 

suplentes que têm de ser inscritos correctamente ordenados por tabuleiro 
 Em cada encontro jogam pela equipa apenas 4 jogadores respeitando a 

ordenação da constituição da equipa. 

Inscrições: 
Enviar email para - axs.competicoes@gmail.com 

(Boletim de inscrição disponível em www.axsetubal.pt) 

Data limite Inscrições: Dia 22 Janeiro de 2011, Sábado – até às 24 horas 

Taxa de Inscrição: 

5€ por equipa  

(Os clubes que inscreverem mais de 2 equipas pagam uma taxa única de 10€. O 

pagamento da taxa deverá ser efectuado no próprio dia no local do encontro) 

Sistema de Jogo: Sistema Suíço preferencialmente, ou o adequado ao número de participantes  

Programa: Swiss Manager 

Ritmo de Jogo: 15 minutos KO 

Sistema de 
Desempate: 

a) Points (game-points) [1]  
b) The results of the teams in the same point group according to Matchpoints [14]  
c) Board Tie-Breaks of the whole tournament [15]  
d) Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) (1,0,N,N,0,N) [37]  
e) Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) (0,0,N,N,0,N) [37] 
f) Sorteio, se nenhum critério dos acima mencionados desempatar as equipas. 

Observações: 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção e Arbitragem de acordo com 
as Regras de Xadrez da FIDE e os Regulamentos da AXS e da FPX.  

 São expressamente proibidos telemóveis na sala de jogo. 
 A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento. 

Direcção da Prova: Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal 

Arbitragem: A nomear oportunamente 

Prémios:  Troféus para as três primeiras equipas 

 

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal 

REGULAMENTO 
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