ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO DISTRITO
DE COIMBRA

Campeonato Distrital Absoluto 2009
2009 – Fase Preliminar
Regulamento

1. Incrições
As inscrições para a Fase Preliminar devem ser enviadas por correio
electrónico até ao dia 21 de Fevereiro de 2009 para axcoimbra@gmail.com.
Na inscrição deve constar o nome completo, escalão, clube e ELO (FIDE ou
FPX).

2. Calendário e Local de Jogo
2.1.

2.2.

Calendário:
Dia

Hora

1ª Sessão

–

28/02/2009 –

14:30

2ª Sessão

–

08/03/2009 –

14:30

3ª Sessão

–

15/03/2009 –

14:30

4ª Sessão

–

22/03/2009 –

14:30

5ª Sessão

–

19/04/2009 –

14:30

O local dos jogos será nas instalações da Junta de Freguesia de
Montemor-o-Velho

3. Sistema de jogo
3.1.

A Fase Preliminar será disputada em Sistema Suíço com 5 (cinco)
sessões.

3.2.

Qualquer Falta de Comparência (ainda que justificada) acarreta a
eliminação do campeonato.
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3.3.

Cada jogador terá a possibilidade de pedir um “bye” de meio ponto
nas 2 (duas) primeiras sessões, devendo informar a organização na
altura da inscrição.

3.4.

Quem receber um ponto sem efectivamente ter jogado não poderá
ficar bye no torneio.

3.5.

Para evitar a influência imprópria de partidas não jogadas (vitória por
falta de comparência ou bye sintético), para efeitos de desempate o
resultado contará como um empate.

3.6.

Os critérios de desempate a utilizar são os seguintes:
•
•
•

3.7.
3.8.

Progressivo
Bucholz Corrigido
Bucholz

A ordem de aplicação será sorteada no final da última sessão.
Se após a aplicação dos critérios de desempate permanecer um
empate em lugares que impliquem a qualificação para a Fase Final,
serão disputadas, pelos jogadores envolvidos, séries de duas partidas
de 5 (cinco) minutos até que surja uma definição

4. Direcção e Arbitragem
A Direcção e Arbitragem do torneio estarão a cargo da Direcção da AXDC.
Será aplicado o Regulamento de Faltas de Comparência da AXDC.
Em todos os casos omissos neste regulamento será aplicado o regulamento de
competições da FPX.

Coimbra, 3 de Janeiro de 2008.
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