ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO DISTRITO DE SETÚBAL
Site: www.axsetubal.pt Email:axsetubal@gmail.com

REGULAMENTO
TAÇA AXS
ÉPOCA 2013/2014

1. Organização
A Taça AXS referente à época 2013/2014 é organizada pela Associação de Xadrez do Distrito de
Setúbal.

2. Participantes
Terão direito a participar todos os Grupos filiados na AXS na época em curso. Os Grupos que
pretendam inscrever jogadores deverão fazer chegar o processo de filiação à AXS, até 4 de
Setembro de 2014 e respectivo pagamento, caso contrário a filiação não será efectuada.

3. Inscrições
As inscrições devem ser enviadas para axs.competicoes@gmail.com usando o ficheiro para o
efeito disponibilizado no site da AXS, até às 20:00h do dia 4 de Setembro de 2014. A taxa de
inscrição na prova é 5 € por Grupo, podendo inscrever no máximo três equipas.
Cada equipa terá de inscrever um mínimo de quatro jogadores, sendo o limite máximo de doze
jogadores. Por cada falta de comparência individual nos encontros, os Grupos serão penalizados
com multa no valor de 10 €. No caso de falta de comparência colectiva a um encontro, os Grupos
serão penalizados com multa no valor de 50 €, a equipa será eliminada directamente da prova e
a não justificação da falta poderá acarretar processo disciplinar.

4. Sistema de jogo
A Prova será disputada em sistema adequado ao número de equipas participantes.
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5. Local, calendário e horário das sessões
As sessões terão início às 15:00h. Os dias reservados para o torneio são os seguintes: 6, 7, 13,
14 de Setembro de 2014. Jogar-se-á, concentrando todos os encontros num mesmo local, no
Barreiro, Seixal e Montijo .

6. 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).

7. Sistema de desempate
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de Competições do
Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX).

8. Direcção e Arbitragem
A Direcção de Prova será constituída pelos elementos da direcção AXS.
O árbitro será designado posteriormente.

9. Casos Omissos e Diversos
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. A prova será contabilizada para elo FIDE.

10. Prémios
Troféus para as primeiras 3 equipas.

Cova da Piedade 20 Agosto de 2014
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