Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

REGULAMENTO
Época 2012/2013

Taça AXS
27, 28 e 29 de setembro de 2013
1. Organização:

Associação de Xadrez de Setúbal

2. Local:

A prova irá decorrer nas instalações dos Grupos inscritos consoante sorteio.

3. Apoios:

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal, PDX Barreiro e Câmara Municipal do
Barreiro

4. Participantes:

Todos os grupos filiados na AXS na época em curso. Cada grupo poderá inscrever
no máximo 3 equipas.

5. Inscrições:

Enviar correio electrónico para: axs.competicoes@gmail.com.
Não serão aceites inscrições com dados incompletos ou enviadas para outras caixas
de correio electrónico da AX Setúbal

6. Data limite
Inscrições:

Dia 26 Setembro de 2012, quinta-feira – até às 21h00 horas. Não serão aceites
inscrições após esta hora.

7. Taxa de
Inscrição:

6€ por equipa.

8. Sessões:
(Dias e Horas)

O número de sessões dependerá do número de equipas inscritas. Estão reservadas
as seguintes datas:
1ª sessão – 27 de setembro (sexta-feira) às 21h00
2ª sessão – 28 de setembro (sábado) às 15h00
3ª sessão – 29 de setembro (domingo) às 15h00

9. Sistema de
Jogo:

O sistema de jogo corresponderá ao utilizado no Campeonato da Taça de Portugal.
Os emparceiramentos das sessões serão divulgadas na página da AXS e enviadas
por correio electrónico para os responsáveis de cada equipa (que devem indicar o
contacto na ficha de inscrição).

10. Programa:

Swiss Manager

11. Ritmo de
Jogo:

As partidas decorrerão em sistema de 90 minutos KO, com 30 segundos de
acréscimo por lance (com relógios digitais) ou 2 horas KO (com relógios analógicos).

12. Sistema de
Desempate:

Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de
Competições do Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX).
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13. Direção da
Prova:

A Direção de Prova será constituída pelos elementos da direção AXS.

Os Grupos visitados indicarão o Delegado de Jogo do encontro.
14. Arbitragem:

15. Prémios:

O resultados do encontro, constituição das equipas e respetivo Boletim de Encontro
deverão ser enviados para o correio electrónico da AXS
axs.competicoes@gmail.com, pelo responsável do Grupo visitado, no próprio dia
após o encontro.

Troféu para a primeira equipa.
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