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CAMPEONATOS DISTRITAIS DE JOVENS 

FASE FINAL – ÉPOCA 2009/2010 

ESCALÕES SUB 08 /10 /12 E 14 

13 E 14 DE FEVEREIRO 2010 

 
 

REGULAMENTO FINAL 

 
 
1. Organização 
Os Campeonatos Distritais de Jovens – Fase Final são uma organização conjunta da Associação de 
Xadrez do Distrito de Setúbal (AX Setúbal) e Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro, com o apoio 
da Câmara Municipal do Barreiro e Junta de Freguesia do Barreiro e PDX do Barreiro. 
 
2. Local dos jogos 
A prova irá decorrer no Pavilhão Desportivo do G. D. Ferroviários do Barreiro (junto à Estação 
antiga dos Barcos) sito na Av. dos Sapadores – Barreiro. 
 
3. Participantes 
Têm direito a participar todos os jogadores filiados na AX Setúbal na época em curso, que tenham 
terminado a Fase Preliminar e que formalizem a sua inscrição conforme adiante descrito. 
 
A Direcção da Prova poderá aceitar jogadores filiados na AXS na época em curso, que não tenham 
participado na Fase Preliminar, por motivos plenamente justificados. 
 
4. Inscrições e Taxas 
As inscrições são feitas através dos Clubes filiados na AXSetúbal. 
 
As inscrições devem ser enviadas para as Competições da AX Setúbal através do mail 
axs.competicoes@gmail.com, usando o ficheiro disponibilizado no site da AX Setúbal para o 
efeito, até às 24:00h do dia 11 de Fevereiro de 2010. 
  
Não serão aceites inscrições com dados incompletos ou enviadas para outras caixas de e-mail da AX 
Setúbal. 
 
A taxa de inscrição na prova é de € 0,50 por jogador. Os jogadores que não tenham participado na 
Fase Preliminar e que sejam aceites pela direcção pagam a taxa de inscrição na prova de € 1.  
 
A exclusão da prova atingidas as 2 faltas de comparência, sem justificação, pode acarretar processo 
disciplinar. 
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5. Dias e Horários dos Jogos 
Estão reservados os dias 13 e 14 de Fevereiro de 2010. A 1ª sessão para os escalões sub 10, sub 12 
e sub 14, tem início Sábado – 13 de Fevereiro ás 14h30 e para o escalão de sub 8 tem início 
Domingo – 14 de Fevereiro às 9h30. 
 
As sessões da manha têm início às 09h30 e as sessões da tarde às 14h30. 
 
É atribuída a derrota a um jogador que chegue à mesa de jogo com um atraso superior a 30 minutos 
em relação à hora marcada para o início da sessão. 
 

Sub 08 

Ronda Dia Hora Ronda Dia Hora 

1 14.Fev - Domingo 09h30 4 14.Fev - Domingo 14h30 

2 14.Fev - Domingo * 5 14.Fev - Domingo * 
3 14.Fev - Domingo *    

* A sessão tem início 10 minutos após o término da sessão anterior. 
 

Sub 10 

Ronda Dia Hora Ronda Dia Hora 

1 13.Fev - Sábado 14h30 5 14.Fev - Domingo * 
2 13.Fev - Sábado * 6 14.Fev - Domingo 14h30 

3 13.Fev - Sábado * 7 14.Fev - Domingo * 
4 14.Fev - Domingo 09h30    

* A sessão tem início 10 minutos após o término da sessão anterior. 
 

Sub 12 

Ronda Dia Hora Ronda Dia Hora 

1 13.Fev - Sábado 14h30 4 14.Fev - Domingo * 
2 13.Fev - Sábado * 5 14.Fev - Domingo 14h30 

3 14.Fev - Domingo 09h30 6 14.Fev - Domingo * 
* A sessão tem início 10 minutos após o término da sessão anterior. 
 

Sub 14 

Ronda Dia Hora Ronda Dia Hora 

1 13.Fev - Sábado 14h30 4 14.Fev - Domingo * 
2 13.Fev - Sábado * 5 14.Fev - Domingo 14h30 

3 14.Fev - Domingo 09h30    
* A sessão tem início 10 minutos após o término da sessão anterior. 
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6. Funcionamento da Zona de Jogo 
O acesso à zona de jogo abrirá, para participantes e público, 15 minutos antes do início de cada 
ronda, salvo no que estiver previsto para a sessão inicial, designadamente em termos de cerimónia  
 
de abertura. O público só poderá permanecer na zona de jogo nos primeiros 10 minutos da sessão, 
podendo ser estabelecidas condições de acesso mais restritivas pela arbitragem, atendendo às 
condições específicas das salas. 
 
Os árbitros, membros da direcção de prova, da organização e pessoas autorizadas pela organização 
devem levar bem visível o identificativo de acesso, sem a qual não podem aceder à zona de jogo. 
 
Os jogadores não devem abandonar a zona de jogo, salvo para acesso às casas de banho, e, mesmo 
neste caso, só o poderão fazer com autorização do árbitro. 
 
Uma vez terminada a partida, os jogadores têm que abandonar a zona de jogo, e passam a 
funcionar como público. 
 
7. Sistema de jogo 
Os Campeonatos disputam-se em quatro escalões etários: Sub 08, Sub 10, Sub 12 e Sub 14, nas 
categorias Absoluta e Feminina 
 
Os campeonatos disputam-se em sistema suíço, com um mínimo de 5 sessões, salvo se o número de 
participantes for tal que implique a realização de um torneio em sistema de todos contra todos. 
 
O ritmo de jogo será de 61 minutos KO para cada jogador.  
 
Os emparceiramentos serão efectuados pelo programa Swiss Manager. 
 
8. Sistema de Desempate 
A classificação final será determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 
 
a) resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si; 
b) sistema Progressivo (1) 
c) sistema Brasileiro (2) 
d) sistema Buchholz (3) 
e) maior número de partidas ganhas; 
f) maior número de partidas jogadas com as peças pretas; 
g) sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição. 
 
(1) Sistema progressivo – no final de cada ronda o jogador tem um número determinado de pontos. 
O somatório desses pontos, para todas as rondas realizadas, dá o valor da classificação progressiva. 
(2) Sistema brasileiro – sistema Bucholz (ver nota abaixo), retirando o pior resultado. 
 
(3) Sistema Bucholz – soma dos pontos de todos os adversários de um jogador 
 
8.1. Para o apuramento dos Campeões se houver dois ou mais jogadores empatados haverá lugar a 
torneios de desempate nos termos artigos 8.2, 8.3 e 8.4. Para os restantes jogadores empatados, o 
desempate far-se-á de acordo com o estabelecido no Regulamento Final da Prova e de acordo com o 
Regulamento de Competições da FPX e AXS. 
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8.2. Para apuramento do campeão, em caso de empate entre dois jogadores, haverá lugar a um 
match de 4 partidas de 15 minutos com incremento de 5 segundos por lance. 
 
8.3. Para o apuramento do campeão, em caso de empate entre três ou mais jogadores haverá lugar 
a um torneio fechado entre eles, a uma volta, de partidas de 15 minutos com incremento de 5 
segundos por lance. 
 
8.4. Caso permaneça o empate entre dois ou mais jogadores depois de aplicado os artigos 8.2. e 
8.3., para efeitos de desempate será considerada a classificação final do torneio em sistema suíço 
aplicando os critérios de desempate estabelecidos no Regulamento de Competições da FPX. 
 
8.5. Na análise dos casos omissos deve ser tido em conta o que estiver disposto nos regulamentos 
da FPX e da FIDE. 
 
9. Direcção e Arbitragem 
A Direcção de Prova estará a cargo de AX Setúbal. 
 
A Equipa de Arbitragem será nomeada oportunamente. 
 
10. Comité de Apelo 
Será constituído um Comité de Apelo até ao início dos Campeonatos, formado pelos três jogadores 
com mais Elo da Prova e 2 Árbitros a nomear. 
 
Nenhum membro da Comissão de Apelo pode participar na discussão ou deliberar sobre um assunto 
em que exista conflito de interesse directo. 
 
11. Casos Omissos 
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. 
 
A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento. 
 
12. Prémios 
Prémios a divulgar oportunamente. 
 
 

Cova da Piedade 25 de Janeiro de 2009 
 


