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REGULAMENTO 

CAMPEONATO DISTRITAL DE SEMI-RÁPIDAS EQUIPAS  

ÉPOCA 2009/2010 
 

 
1. Organização 
O Campeonato Distrital Jovem de Semi-rápidas por Equipas referente à época de 2009/2010 será 
organizado será organizado pelo GDRC Bonfim em colaboração com a Associação de Xadrez do 
Distrito de Setúbal (AXS) e com o apoio da Junta de Freguesia da Verderena, Clube Xadrez 
Barreiro, Câmara Municipal do Barreiro e Agrupamento de Escolas da Qtª Nova da Telha. 
 
2. Participantes 
Terão direito a participar todos os Clubes filiados na AXS na época em curso cujos jogadores da 
equipa estejam filiados na AXS na época em curso. Os Clubes que pretendam inscrever jogadores 
deverão fazer chegar o processo de filiação à AXS até ao dia 8 de Janeiro de 2010 com o devido 
pagamento pois a ausência deste implica a não filiação dos jogadores.  
 
3. Inscrições 
As inscrições devem ser enviadas para axs.competicoes@gmail.com usando o ficheiro para o 
efeito, disponibilizado no site da AXS em www.axsetubal.pt na secção Documentos, até às 20:00h 
do dia 09 de Janeiro de 2010.  
A taxa de inscrição na prova é 5 € por equipa, sendo a mesma gratuita a partir da 3ª equipa, 
inclusive. Em cada encontro tomarão parte 4 jogadores por equipa.  
Por cada falta de comparência individual nos encontros, os Grupos serão penalizados com uma 
multa no valor de 5 €. No caso de falta de comparência colectiva a um encontro, os Grupos serão 
penalizados com uma multa no valor de 20 €, a equipa será eliminada directamente da prova e a 
não justificação da falta poderá acarretar processo disciplinar. 
 
Não serão aceites inscrições no dia da prova. 
 
4. Sistema de jogo 
A Prova será disputada em sistema suíço e o número de sessões será o adequado ao número de 
equipas participantes, consoante o número de equipas inscritas. O emparceiramento será 
efectuado pelo programa Swiss Manager. 
 
5. Local, calendário e horário das sessões 
A prova será realizada no dia 10 de Janeiro de 2010 e terá início às 14h30, nas instalações da 
Escola Básica 1 nº7 do Barreiro, Verderena - Barreiro, sita a 50 metros do GDRC Bonfim 
 
6. Ritmo de jogo 
As partidas decorrerão em sistema de 20 minutos KO para cada jogador, sendo aplicadas as regras 
de semi-rápidas. 
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7. Sistema de desempate 
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de Competições do 
Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX), a saber: 
 
1 - Resultado entre as equipas empatadas, desde que tenham jogado entre si; 
2 - Maior número de vitórias nos tabuleiros entre as equipas empatadas; 
3 - Maior número de vitórias nos tabuleiros em todos os jogos; 
4 - Sistema Brasileiro; 
5 - Sistema Buchholz (Solkoff) 
 
Em caso de empate para apuramento da Equipa Campeã Distrital, jogar-se-à uma ronda entre as 
equipas empatadas (semi-rápidas). Se o empate persistir então em sistema de rápidas e por fim 
sorteio. As cores do 1º tabuleiro serão sorteadas antes dessa ronda de desempate. 
 
 

8. Direcção e Arbitragem 
A Direcção de Prova está a cargo da AX Setúbal.  
A Arbitragem está a cargo de Marcos Gomes 
 
 
9. 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. 
 
 
10. Prémios 
Troféus para as três primeiras equipas classificadas e taxa de inscrição paga pela AXS no 
Campeonato Nacional de Semi-Rápidas por Equipas da Época 2009/2010. 
 
 
 
Cova da Piedade, 02 de Janeiro de 2010 

 


