
 

 

 

CAMPEONATO DISTRITAL DE SEMI-RÁPIDAS 
POR EQUIPAS DO ALGARVE 

REGULAMENTO 
 
Época 2017/2018 
 

 

A- DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

1. O Campeonato Distrital do Algarve em Partidas Semi-Rápidas por equipas é aberto a 

todos os clubes federados na AXDF na presente época, e todos os xadrezistas têm de 

estar federados . 

         2. Cada clube/núcleo pode inscrever um número ilimitado de equipas. 

3. Cada equipa será composta por um mínimo de 4 jogadores e máximo de 6 

jogadores. 

B- INSCRIÇÕES 

                1 equipa por clube 8 €  
 2 equipas por clube 12€ 
 3 ou mais equipas por clube 15€ 
 Equipas com todos os componentes até U20 gratuito. 

 As inscrições devem ser efetuadas para o email axdfarodirecao@gmail.com ou 
solrac12003@sapo.pt, indicando a ordenação por tabuleiros de todos os elementos da 
equipa. 

                
 4. O prazo de inscrição termina às 18horas do dia 18 de janeiro de 2018 (Quinta-feira). 
 

 5. No dia da prova e até 15 minutos antes da realização da primeira sessão, é 
permitida a substituição/alteração dos elementos da equipa e/ou entrada de um novo 
jogador permanecendo a ordem da constituição até final da Prova. 

 

 

C- TÍTULOS E PRÉMIOS 

6. É atribuído o título de Campeão Distrital do Algarve por equipas, à equipa melhor 

classificada. 

7. Troféu para as 3 primeiras equipas e medalhas para os seus componentes. 

 

 

 



D- CONDIÇÕES TÉCNICAS 

8. A prova será disputada em partidas de 15 minutos mais 10 segundos de acréscimo 

por lance de cada jogador. 

9.  

a) Até 4 equipas em sistema de Poule a duas voltas; 

b) Até 6 equipas em sistema de Poule a uma volta; 

c) Mais de 6 equipas em sistema suíço com 5 sessões. 

10. As equipas “A” e “B” do mesmo clube são emparceiradas na primeira jornada. 

11. Os critérios de desempate são os seguintes: 

a) Maior número de pontos em todos os tabuleiros; 

b) Resultado direto entre as equipas empatadas (se tiverem jogado todas entre si); 

c) Bucholz corrigido (ou Sonemborn Berger) retirando o pior resultado; 

d) Bucholz total (Sonemborn Berger) todos os resultados; 

e) Match de uma partida (mesmo ritmo com sorteio de cores) a 4 tabuleiros; 

a) em caso de empate vitória em tabuleiro superior; 

b) em caso de empate nos quatro tabuleiros (mudança de cor no mesmo ritmo); 

c) se mantiver o empate nova partida alternando a cor no mesmo ritmo até 

desempatar. 

12. A Direção da prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas oportunamente. 

E- CALENDÁRIO 

13. A prova será realizada no Sábado, dia 20 de janeiro de 2018, no Convento Espírito 

Santo em Loulé. 

14. O calendário da prova, para 5 sessões é o seguinte: 

- 11h00 – 1ª sessão; 12h00m – 2ª sessão; 13h00m às 15h00m – Almoço 

- 15h00m – 3ª sessão; 16h00m – 4ª sessão; 17h00m – 5ª sessão 

15. Disposições Finais 

O sistema de pontuação é o total de pontos em todos os tabuleiros. 


