II TAÇA AXDC POR EQUIPAS 2014
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A Taça AXDC por equipas da época de 2013/2014 é organizada pela Associação de Xadrez do
Distrito de Coimbra.
A prova é aberta a todos os clubes filiados na AXDC, podendo cada clube participar com as equipas
que desejar.
A prova é contabilizada para ELO FPX e para ELO FIDE.
Cada equipa deve ser composta de seis a doze jogadores, devidamente filiados.
As inscrições, incluindo as constituições ordenadas das respectivas equipas devem ser efectuadas
até às 23h59m do dia 24 de Dezembro para o email da AXDC [axcoimbra@gmail.com], não podendo
as constituições ou ordenações ser alteradas após essa data.
A direcção da prova será de Paulo Rocha.
O ritmo de jogo será de 90’+30’’.
Os encontros disputam-se a quatro tabuleiros.
As equipas derrotadas em cada encontro mantem-se em prova, disputando o quadro dos derrotados.
Caso necessário isentar equipas na primeira eliminatória efectuada, será dada preferência às equipas
que alcançaram eliminatórias mais avançadas na Taça AXDC 2012/2013.
Serão evitados confrontos entre equipas do mesmo clube na ronda inicial.
O sorteio realizar-se-á até à quarta-feira anterior a cada sessão
Caso o sorteio de um encontro determine que uma das equipas terá mais duas deslocações que a
outra, a equipa que foi sorteada em segundo lugar jogará em casa.
Caso o sorteio de um encontro determine que uma das equipas terá mais dois jogos de brancas que
a outra, a equipa que foi sorteada em segundo lugar jogará de brancas nos tabuleiros ímpares.
A prova decorre com o seguinte calendário, sendo possíveis antecipações dos jogos com o acordo de
ambos os clubes e da direcção da prova
(1) Pré-eliminatória: 3 de Janeiro, 21h00
(2) 1ª eliminatória: 5 de Janeiro, 15h00
(3) Semi-final: 19 de Janeiro, 15h00
(4) Final: 26 de Janeiro, 15h00 (concentrado)
A prova realizar-se-á nos clubes, excepto a final.
Os casos omissos serão resolvidos pela direcção, arbitragem e comité de apelo de acordo com as
regras de xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX. A inscrição na prova implica a plena aceitação
deste regulamento.

