CAMPEONATO DISTRITAL ABSOLUTO
FASE FINAL
ÉPOCA 2009/10
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 E 13 DE JUNHO 2010

REGULAMENTO FINAL

1. Organização
O Campeonato Distrital Absoluto - Fase Final são uma organização conjunta da Associação de
Xadrez do Distrito de Setúbal (AXS), Clube de Xadrez do Barreiro (CXB) - Academia de Xadrez do
Barreiro, com o apoio do Plano de Desenvolvimento do Xadrez do Barreiro (PDXB)

2. Local dos jogos
A prova irá decorrer nas Instalações do Clube de Xadrez do Barreiro - Academia de Xadrez do
Barreiro (antiga Escola Básica 1 nº2), Sita na Rua José Relvas (Traseiras da EB1/JI José Joaquim
Rita Seixas), Barreiro .

3. Participantes
Têm direito a participar todos os jogadores filiados na AXSetúbal 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 AXSetúbal através do mail
competicoes@axsetubal.com, usando o ficheiro disponibilizado no site da AXSetúbal para o efeito,
até às 24:00h do dia 01 de Junho de 2009.
Não serão aceites inscrições com dados incompletos ou enviadas para outras caixas de e-mail da
AXSetúbal.
A taxa de inscrição na prova é de € 3 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 € 5.
Caso hajam faltas de comparência a um encontro, os Grupos serão debitados no valor de € 5 por
cada falta de comparência. 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
Calendário do Torneio
Ronda

Dia

Hora

Ronda

Dia

Hora

1

03.JUN

15h00

5

10.JUN

15h00

2

04.JUN

20h30

6

11.JUN

20h30

3

05.JUN

15h00

7

12.JUN

15h00

4

06.JUN

15h00

8

13.JUN

15h00

6. Funcionamento da 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.
São expressamente proibidos telemóveis na sala de jogo.

7. Sistema de jogo
Os campeonatos disputam-se em sistema suíço.
O ritmo de jogo será de 1h30 KO com 30 segundos por lance (ritmo FIDE) para cada
jogador.
Os emparceiramentos serão efectuados pelo programa Swiss Manager.
Todas as listas e emparceiramentos estarão disponíveis nos sitios www.chess-results.com e
www.axsetubal.pt

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. Na análise dos casos omissos serão aplicados os regulamentos da FPX e da FIDE.
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9. Direcção e Arbitragem
A Direcção de Prova estará a cargo da AXSetúbal.
A Equipa de Arbitragem a divulgar oportunamente.

10. Comité de Apelo
Será constituído um Comité de Apelo até ao início dos Campeonatos, formado pelos dois
jogadores com mais Elo da Prova e 1 Árbitro 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
1º Classificado: Pagamento da Inscrição no CN Absoluto 2010 – Fpreliminar + Troféu
2º Classificado: 20 créditos (aplicáveis na Inscrição no CN Absoluto 2010 – Fpreliminar) + Troféu
3º Classificado: 10 créditos (aplicáveis na Inscrição no CN Absoluto 2010 – Fpreliminar) + Troféu
Nota: Os Créditos não serão substituíveis por mais nenhum jogador.
Serão oferecidos outros prémios a divulgar oportunamente.

Cova da Piedade 12 de Maio de 2010
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