
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

1 - ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM  
 
Os Campeonatos Distritais Individuais Absolutos de Jovens por escalões são organizados pela 
Associação de Xadrez de Faro sob a égide da Federação Portuguesa de Xadrez. 
A arbitragem será designada oportunamente. 
 
 
2 – APOIO E COLABORAÇÃO 
 
A prova tem a colaboração e apoio logístico de Clubes filiados na AXF. 
 



3 - DIREITO DE PARTICIPAÇÃO  
 
Ao abrigo do Capítulo 1, Artigos 4, 5, 6 e 7 do Regulamento de Competições e Filiações da 
FPX, podem participar no campeonato respetivo, todos os jogadores que se 
encontrem federados na FPX através de clube integrante da AXF. 
O campeonato em que cada jogador pode participar depende do seu ano de nascimento, de 
acordo com a tabela seguinte: 
 
Sub-08: jogadores que nasceram em 2012 ou depois; 
Sub-10: jogadores que nasceram em 2010 ou 2011; 
Sub-12: jogadores que nasceram em 2008 ou 2009; 
Sub-14: jogadores que nasceram em 2006 ou 2007; 
Sub-16: jogadores que nasceram em 2004 ou 2005; 
Sub-18: jogadores que nasceram em 2002 ou 2003; 
Sub-20: jogadores que nasceram em 2000 ou 2001. 

 

4 - INSCRIÇÃO 
 
A inscrição deve ser efectuada até ao dia 16 de Janeiro de 2020, Quinta-feira, através do email 
axdfarodirecao@gmail.com ou solrac2003@sapo.pt, e está sujeita a uma taxa de € 2,00 por 
participante. 

 

5 - SISTEMA DE JOGO 
 
O sistema de jogo de cada campeonato dependerá do respetivo número de inscritos, de acordo 
com a tabela seguinte: 
 
2 jogadores: match (4 partidas) 
3 a 4 jogadores: todos contra todos (a duas voltas) 
5 a 6 jogadores: todos contra todos (a uma volta) 
7 a 12 jogadores: sistema suíço (5 jornadas) 
13 ou mais jogadores: sistema suíço (6 jornadas) 
 
No caso de um escalão ter apenas um jogador inscrito, este será integrado no campeonato do 
escalão imediatamente a seguir, de modo a obter-se pelo menos dois jogadores e de forma a 
participar tendo em vista um potencial apuramento no próximo Campeonato Nacional de 
Jovens.  

  

6. RITMO DE JOGO: 
 
- 60 minutos com acréscimo de 30 segundos por lance em toda a partida para os escalões de 
U 08 e U 10; 
- 90 minutos com acréscimo de 30 segundos por lance em toda a partida para os restantes 
escalões.  

 

7. O LOCAL, CALENDÁRIO E HORÁRIO DA PROVA SÂO OS SE GUINTES: 
   A prova disputa-se nos seguintes locais: 
 

- 18 de Janeiro de 2020 (Sábado) – Sociedade de Instrução e Recreio Messinense (SIRM) 
1ª sessão – 10h:30; 



2ª sessão – 15h:30; 
- 25 de Janeiro de 2020 (Sábado) – Casa da Cultura de Loulé (Loulé) 
3ª sessão – 10h:30; 
4ª sessão – 15h:30; 
-  1 de Fevereiro de 2020 (Sábado) – Coopofa (Faro) 
5ª sessão – 10h:30; 
6ª sessão – 15h:30 (se necessária) 
 
8 - TÍTULOS e PRÉMIOS 
 
Ao melhor classificado de nacionalidade portuguesa de cada campeonato será atribuído, o título 
de «Campeão Distrital Individual Absoluto do Distrito de Faro» e de «Campeã Distrital 
Individual Feminino do Distrito de Faro» desse escalão etário com um mínimo de 2 jogadores. 
Os Campeões de cada escalão serão convidados a participar num estágio de preparação para 
os Campeonatos Nacionais de Jovens. 
Os três primeiros classificados e as três primeiras classificadas de cada escalão serão 
premiados. 
Nota: Escalões com apenas um jogador serão considerados títulos oficiosos. 

    

9. OS DESEMPATES SERÃO OS SEGUINTES: 
 

    a) (11) resultado entre os jogadores empatados; 
    b) (52) Sonnemborn – Berger ou Bucholz corrigido; 
     c) (45) Sistema Koya; 
  d) (52) Sonnemborn – Berger ou Bucholz completo; 
    d) (12) Maior número de vitórias; 

e) Matches de desempate realizam-se em séries de duas partidas de 15’ + 10’’ até que um 
jogador obtenha 1,5 pontos. 
f) Restante classificação estabelecida conforme programa utilizado. 

 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Serão seguidas, supletivamente, as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE e o Regulamento de 
Competições da FPX. Se ainda assim se verificarem lacunas de regulamentação, o caso omisso 
será resolvido pela Direcção da Prova de acordo com o seu prudente critério.  
São eliminados os jogadores que faltem a duas partidas, sendo que se considera faltoso o 
jogador que não comparecer no local de jogo até 30 minutos após o início da sessão. 
Durante o decurso das partidas, os jogadores devem ter os telefones desligados, não podem 
comer junto ao tabuleiro e só devem falar com o árbitro.  
Os campeonatos serão homologado para Elo FIDE. 

 

                                                                                           Faro, 27 de Dezembro de 2019 
           

AX Faro 
 

 


