ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO DISTRITO
DE COIMBRA

Campeonato Distrital de Jovens 2008

Regulamento
1. Organização
O Campeonato Distrital de Jovens 2008 é organizado pela Associação de
Xadrez do Distrito de Coimbra.
A prova será contabilizada para ELO FPX e para além de estabelecer os novos
campeões distritais irá apurar dois jogadores para o Campeonato Nacional de
Jovens, que se realizará de 15 a 20 de Março.
Os jogadores são apurados da seguinte forma:
• Jogador masculino melhor classificado em cada escalão
• Jogadora feminina melhor classificada em cada escalão
Haverá troféus para o 1º classificado absoluto e feminino em cada escalão e
medalhões para os 2º e 3º classificados.

2. Participantes
2.1.
•
•
•
•
•
•
•
2.2.

Poderão participar no Campeonato:
Sub 08 – Jogadores nascidos em 2000 ou depois
Sub 10 – Jogadores nascidos em 1998 ou 1999
Sub 12 – Jogadores nascidos em 1996 ou 1997
Sub 14 – Jogadores nascidos em 1994 ou 1995
Sub 16 – Jogadores nascidos em 1992 ou 1993
Sub 18 – Jogadores nascidos em 1990 ou 1991
Sub 20 – Jogadores nascidos em 1988 ou 1989

Todos os jogadores devem estar
estar devidamente federados na presente
época na FPX
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3. Sistema e Ritmo de jogo
3.1.

De acordo com o número de jogadores em cada escalão, será
adoptado o seguinte sistema:

3.1.1.
Mais de 14 jogadores – Sistema Suíço com 7 sessões
3.1.2.
Entre 9 a 14 jogadores – Sistema Suíço com 5 sessões
3.1.3.
Entre 5 a 8 jogadores – Sistema “poule” (todos contra todos)
com uma volta
3.1.4.
Menos de 5 jogadores – Sistema “poule” com duas voltas
3.2.

3.3.

O ritmo de jogo será 90 minutos com 30 segundos de incremento por
lance.
• No caso de não existirem relógios digitais suficientes, o ritmo será
de 2 horas por jogador para cada partida.
Os critérios de desempate a utilizar são os seguintes:

3.3.1.

Sistema Suíço
• Progressivo
• Bucholz Corrigido
• Bucholz
A ordem de aplicação será sorteada no final da última sessão.

3.3.2.

Sistema
Sistema “poule”
“poule” (Round Robin)
1) Resultado entre os jogadores empatados
2) Sistema Koya.
3) Sistema Sonnenborn-Berger.
4) Maior número de partidas ganhas.
5) Sorteio.

3.3.3.
No caso do empate se registar no 1º lugar, para atribuição do
título será utilizado o seguinte método:
a)
2 (dois) jogadores empatados: “match” de duas partidas de
1.30h + 30s, no caso de empate 4 partidas de 15 m por jogador
e se o empate persistir, blocos de 2 partidas de 5 m até se
encontrar o vencedor
b)
3 (três) ou mais jogadores – “poule” a uma volta 1.30h +
30s, no caso de empate “poule” a uma volta em partidas de 15
m e caso o empate se mantenha, uma ou várias “poules” de 5
m até se encontrar o vencedor.
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4. Calendário
4.1.

4.2.

De acordo com o previsto no ponto 3 do regulamento, o número de
sessões poderá ser diferente nos vários escalões. O calendário indicado
é para o número máximo de sessões.
Dia

Hora

1ª Sessão

–

12/01/2008 –

15:30

2ª Sessão

–

13/01/2008 –

09:30

3ª Sessão

–

13/01/2008 –

15:30

4ª Sessão

–

19/01/2008 –

09:30

5ª Sessão

–

19/01/2008 –

15:30

6ª Sessão

–

20/01/2008 –

09:30

7ª Sessão

–

20/01/2008 –

15:30

O calendário definitivo para cada escalão será publicado no dia 11 de
Janeiro na página da AXDC http://axdc.weebly.com/

5. Local de Jogo
O local dos jogos será nas instalações da Assembleia Figueirense.
Morada: Avenida Saraiva de Carvalho, nº140 Figueira da Foz

6. Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser enviadas por correio electrónico até ao
dia 10 de Janeiro de 2008 para axcoimbra@gmail.com. Na inscrição deve
constar o nome completo, escalão, clube e ELO (FIDE ou FPX).

7. 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, 7 de Janeiro de 2008.
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