Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

REGULAMENTO
Época 2014/2015

CAMPEONATO DISTRITAL SEMI-RÁPIDAS EQUIPAS 11 Julho 2015
Organização:

Associação de Xadrez de Setúbal

Local:

Concelho de Almada ( local a designar )

Apoios:

Camara Municipal de Almada / Plano Desenvolvimento Xadrez de Almada

Participantes:

Todos os Jogadores/Grupos devem estar filiados na FPX na época 2013/2014
Cada equipa é constituída por um mínimo de 4 jogadores e um limite de 2
suplentes que têm de ser inscritos e corretamente ordenados por tabuleiro
Em cada encontro jogam pela equipa apenas 4 jogadores respeitando a
ordenação da constituição da equipa.

Inscrições:

Enviar email para: axs.competicoes@gmail.com
Não serão aceites inscrições com dados incompletos ou enviadas para outras caixas
de e-mail da AX Setúbal

Data limite Inscrições:

Dia 9 de Julho 2015, 5ªfeira – até às 21 horas

Taxa de Inscrição:

6€ por equipa
Os clubes que inscreverem mais de 2 equipas pagam uma taxa única de 10€.
O pagamento da taxa deverá ser efectuado no próprio dia no local do encontro até à
2ª sessão).

Sessões:

1ª Sessão com inicio ás 15h00 no dia 11 de Julho 2015..

Sistema de Jogo:

Sistema Suiço

Programa:

Swiss Manager

Ritmo de Jogo:

15 minutos KO

Sistema de Desempate

O referido no nº 4 do artigo 31 do REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES DA FPX
APROVADO A 30/8/2014



São expressamente proibidos telemóveis ligados na sala de jogo.
Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção e Arbitragem de acordo com
as Regras de Xadrez da FIDE e o Regulamento de Competições da FPX.
A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento.
O resultado que estiver expresso na folha entregue ao árbitro é definitivo.
São eliminados os jogadores que derem 2 faltas de comparência.

Observações:





Direcção da Prova:

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

Arbitragem:

A equipa de arbitragem será nomeada oportunamente

Prémios:

Taças para as 3 primeiras equipas.

A.X. Setúbal - Competições 2014 / 2015
Sede da AXS: Rua de Angola, n.º 1 C/v 2805-330 Cova da Piedade – Almada

|

Email: axs.competicoes@gmail.com

