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Época 2014/2015 
 

19 de Setembro, Braga 

 
REGULAMENTO  

 

 
A Associação de Xadrez do Distrito de Braga com a colaboração com o Clube de Xadrez de Braga, vai 
organizar o Campeonato Distrital de Blitz Individual Absoluto da época 2014/15, no dia 19 de 
Setembro de 2015, nas instalações do First College em Braga, sita na Travessa Rafael Bombardo 
Pinheiro 
 
 

1. Destinatários: Podem participar todos os jogadores filiados na FPX através dos clubes da AXDB na 
época desportiva de 2014/2015. 
 

2. Sistema Competitivo: Suíço de 8 sessões (Programa Swiss Manager, para efeitos de 
emparceiramento e classificação). 
 

3. Ritmo de Jogo: 5+2 minutos por jogador para terminar a partida (5 + 2). 
 

4. Faltas de Comparência: Se, por qualquer motivo não imputável à organização, um atleta se 
atrasar mais que 5 minutos relativamente à hora prevista para o início do jogo, ser-lhe-á atribuída 
derrota por Falta de Comparência. 
4.1. Serão eliminados da prova todos os jogadores com 2 ou mais faltas de comparência. 
4.2. Não serão atribuídos byes para faltas previamente anunciadas. 

 
5. Critérios de Desempate: 

 Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];  

 Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  

 Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N); 

 Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N); 

 Maior número de vitórias [12]; 

 Maior número de jogos de pretas [53]; 
 
 

 

http://www.firstcollegebraga.pt/
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6. Inscrições: São gratuitas e terminam no dia 16 de Setembro de 2015. As inscrições deverão ser 

enviadas pelos clubes para o e-mail: axdbragacompeticoes@gmail.com com conhecimento para o 
e-mail: cxbraga@gmail.com.  
6.1. As inscrições posteriores à data limite de inscrição ficam condicionadas às condições logísticas 

e à aprovação do Director da Prova, sempre mediante o pagamento de uma taxa de inscrição 
nos seguintes termos: 

 Inscrições realizadas a 17 e/ou 18 de Setembro = 1 euro por atleta. 

 Inscrições realizadas a 19 de Setembro = não serão aceites. 
6.2. A lista ordenada dos participantes será publicada na página do chess-results.com e na página 

oficial da AXDB (http://axbraga.weebly.com), tanto quanto possível, até à véspera da 
competição. 
 

7. Programa: 

 09h30 – Início da acreditação dos participantes; 

 09h55 – Sorteio Final / Saída do emparceiramento; 

 10h00 – 1ª ronda 

 10h15 – 2ª ronda 

 10h30 – 3ª ronda 

 10h45 – 4ª ronda 

 11h00 – 5ª ronda 

 11h15 – 6ª ronda 

 11h30 – 7ª ronda 

 11h45 – 8ª ronda 

 12h00 – Fim da competição /início almoço. 
 

8. Prémios:  

 1º, 2º e 3º lugares da Classificação Geral Absoluta. 
 

9. Direcção e Arbitragem da Prova:  
9.1. Diretor – Acácio Sanches (Director Colégio); 
9.2. Árbitro Principal: David Fernandes;  
9.3. Árbitro Adjunto: Flávio Peixoto, outros a designar 
 

10. Casos omissos: Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no RC da FPX e nas 
regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção e Arbitragem da Prova decidir sobre eventuais 
situações omissas após aplicação dos regulamentos referidos, bem como proceder a alterações 
que vierem a ser julgadas oportunas.  

mailto:axdbragacompeticoes@gmail.com
mailto:cxbraga@gmail.com
http://axbraga.weebly.com/
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11. Comité de Apelo: Das decisões da Direcção da Prova e Arbitragem que tenham implicações 

directas no decurso da competição, o atleta ou representante do seu clube terá direito a recurso 
para o Comité de Apelo, a nomear antes do início da competição e que será constituído por: 

 Um Representante da AXDB; 

 O Director do Torneio; 

 O Árbitro principal: 

 Dois representantes dos atletas e dois suplentes  
 

12. Das decisões do Comité de Apelo não há direito a recurso. 
 

13. A prova será enviada para efeitos de contabilização do respetivo elo FPX e FIDE.  
 
14. A inscrição na prova implica o conhecimento e a aceitação deste Regulamento. 


