ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO DISTRITO DE SETÚBAL
Site: http://www.axsetubal.pt

E-mail: axs.competicoes@gmail.com

REGULAMENTO
CAMPEONATO DISTRITAL DE SEMI-RÁPIDAS INDIVIDUAL
ÉPOCA 2009/2010
- 15 AGOSTO 2010 1. Organização
O Campeonato Distrital de de Rápidas Individual referente à época de 2009/2010 é organizado
pelo Santoantoniense Futebol Clube em parceria com a Associação de Xadrez do Distrito de
Setúbal (AXS) e disputar-se-á no Domingo dia 15 de Agosto de 2010.

2. Participantes
Terão direito a participar todos os jogadores filiados na AXS na época em curso. Os Grupos que
pretendam inscrever jogadores deverão fazer chegar o processo de filiação à AXS até ao dia 12
de Agosto de 2010.

3. Inscrições
As inscrições devem ser enviadas para a AXS por e-mail para: axs.competicoes@gmail.com,
usando o ficheiro disponibilizado no site da AXS para esse efeito, até às 20h00 do dia 12 de
Agosto de 2010. A taxa de inscrição na prova é de 2 € por jogador.

4. Sistema de jogo
Utilizar-se-á o sistema suíço com o número de sessões adequado ao número de jogadores
inscritos. O emparceiramento será efectuado pelo programa Swiss Manager.

5. Local, calendário e horário das sessões
A prova será realizada no Domingo, dia 15 de Agosto de 2010 e terá início às 14h30, nas
instalações do Santoantoniense FC sito no Largo Egas Moniz, n.º26 - 2835 - 703 Santo António
da Charneca.

6. Ritmo de jogo
Cada jogador disporá de 20 minutos para concluir a sua partida, sendo aplicadas as regras de
partidas rápidas.
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7. Sistema de desempate
De acordo com o Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez, a saber:
1- Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si;
2- Sistema progressivo;
3- Sistema Brasileiro;
4- Sistema Buchholz (Solkoff);
5- Maior número de partidas ganhas;
6- Maior número de partidas ganhas com as peças negras.

8. Direcção e Arbitragem
A Direcção de Prova estará a cargo da A.X. Setúbal.
A Equipa de Arbitragem designada oportunamente.

9. Casos Omissos
Os casos omissos deverão ser colocados à deliberação da Direcção de Prova que, conjuntamente
com o Conselho Distrital de Arbitragem da AXS, os resolverá 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
Troféu para os três primeiros classificados e o 1º classificado terá como oferta a taxa de inscrição
no Campeonato Nacional de Semi-Rápidas Individual da época 2010/2011 desde que participe no
respectivo Campeonato, não sendo a mesma substituível.

Cova da Piedade, 6 de Agosto de 2010
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