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Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal
REGULAMENTO

Campeonato Distrital Rápidas Equipas
07 de Agosto de 2011 – 16h30
Organização:

Clube de Xadrez da Moita

Local:

Parque Municipal da Moita junto ao antigo Moinho (zona superior do Parque)
Rua General Humberto Delgado - 2860 Moita

Apoios:

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal e Câmara Municipal da Moita



Participantes:


Todos os Jogadores/Grupos devidamente filiados na FPX na época 2010/2011
Cada equipa é constítuida por um mínimo de 4 jogadores e um limite de 2
suplentes que têm de ser inscritos correctamente e 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:

Sábado, 06 de Agosto de 2011 – 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 até à 2ª
sessão).

Hora de Início:

16.30h

Sistema de Jogo:

Round Robin for Teams - Sistema de todos contra todos
(O número de voltas será consoante o número de equipas inscritas)

Programa:

Swiss Manager

Ritmo de Jogo:

5 minutos KO

Elo

Não aplicável

Sistema de
Desempate:

a) resultado entre as equipas empatadas, desde que tenham jogado entre si;
b) soma de pontos em todos os tabuleiros dos jogos entre as equipas empatadas;
c) critério BSV, que atribui as seguintes ponderações aos pontos obtidos nos
tabuleiros: 4 tabuleiros - 1º 100, 2º 94; 3º 90; 4º 88; 6 tabuleiros - 1º 100, 2º 90, 3º
82, 4º 76; 5º 72 6º 70;
d) caso o empate se mantenha será aplicado o critério do menor elo médio dos
quatro melhores.



Regras
Complementares:





O tempo de espera máximo após o início de cada sessão será de 5 minutos;
É vedado qualquer acordo de empate combinado, os jogadores têm de jogar
efectivamente todas as partidas caso contrário será atribuída derrota;
São expressamente proibidos telemóveis ligados na sala de jogo;
A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento;
Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção e Arbitragem de acordo com o
Regulamento de Competições da FPX em vigor deste Outubro de 2010.
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Conduta dos
jogadores no torneio






Caso seja claro que um resultado foi "arranjado" os organizadores podem impor
penalidades, incluindo considerar o resultado 0-0;
Um jogador/equipa que pretenda abandonar a prova, quer antes de ela se iniciar,
quer durante a competição, tem de informar a AXS ou a Direcção de Prova,
consoante o caso;
Um jogador que necessite de abandonar a zona de jogo, no decurso de uma
partida, só o poderá fazer com expressa autorização da equipa de arbitragem. O
não cumprimento desta regra acarretará a suspensão imediata da participação
na prova e aplicação de processo disciplinar;
Durante as partidas, um jogador apenas pode falar com o árbitro e com o seu
adversário, e nos termos previstos nas Regras do Jogo e regulamentos. O
árbitro poderá penalizar conversas com outras pessoas;
Todos os protestos relativos ao comportamento de jogadores têm de ser
dirigidos ao árbitro.
Um jogador não pode protestar com o seu adversário;
Quando um jogador termine a sua partida, depois de concluídos os
procedimentos regulamentares de apresentação de resultados, é obrigado a
abandonar de imediato a zona de jogo, passando a ser considerado como parte
do público.

Direcção da Prova:

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

Arbitragem:

A designar oportunamente
Troféus para os 3 primeiros classificados.

Prémios:

Inscrição gratuita no Campeonato Nacional Rápidas Equipas 2010/2011 para o 1º
Classificado do Distrito de Setúbal.
(Haverá possibilidade de substituição do 1º classificado por ordem de classificação de forma a
garantir um mínimo de um representante do Distrito no respectivo Campeonato Nacional)
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