ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO DISTRITO DE Coimbra

Campeonato Distrital Absoluto de Semi-rápidas Individual 2009
Regulamento
1) A Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra, em parceria com a Assembleia
Figueirense, vai organizar o Campeonato Distrital de partidas
Semi-rápidas Individual, época 2008/2009, dia 13 de Dezembro de 2009.
2) A prova será disputada na sede da Assembleia Figueirense, Av. Saraiva de
Carvalho, 140 – Figueira da Foz
com inicio da 1ª jornada às 14.00horas.
3) O Campeonato é aberto a todos os jogadores filiados na AXDC, na época
2008/2009.
4) As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 21.00h do dia 12 de Dezembro,
para o e-mail (axcoimbra@gmail.com),
indicando o nome completo, data de nascimento, nº FPX e elo
de semi-rápidas (lista de elo semi-rápidas FXP de Setembro).
a) Os Jogadores que não constem da lista FPX de Setembro, elo semi-rápidas, deverão
mencionar o elo FIDE ou FPX
5) No dia 13 de Dezembro, de manhã, será colocada na pagina web da AXDC, a lista
de inscritos.
6) Será usado o programa SwissManager, para o emparceiramento.
7) A prova disputa-se em sistema suiço, 7 jornadas ao ritmo de 20 minutos por
jogador,
para concluir a partida.
8) Sistema de Desempate:
1º
Progressivo (8); 2º Bucholz corrigido do pior resultado (37); 3º Bucholz completo
(37).
9) Horário das sessões:
1ª – 14.00h
2ª – 14.45h
3ª – 15.30h
4ª – 16.50h
5ª – 17.15h
6ª – 18.00h
7ª – 18.45h
10) Director de Prova – A direcção da prova será
assumida pela direcção da AXDC
11) O árbitro será nomeado pela Comissão de arbitragem da AXDC.
12) Casos Omissos – Os Casos Omissos, pelo presente Regulamento, serão
resolvidos
pela Direcção de Prova e Árbitro Principal.
13) Das decisões da Direcção de Prova e da Arbitragem que tenham implicações

directas
no decurso da competição, o jogador terá direito a recurso para o Comité de Apelo,
constituido por, 1 Representante da AXDB, Director do Torneio, Árbitro principal e 2
representantes dos atletas mais 2 suplentes, a nomear antes do inicio da competição.
.
a) Das decisões do Comité de Apelo, não há recurso.
14) Aplicar-se-ão as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE, e os regulamentos da FPX.

