Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores
Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa
Rua da Juventude, 9500-211 Ponta Delgada, Portugal
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Telefone – 917721080 (Bruno Moniz)
Correio electrónico – axraa.geral@gmail.com

CAMPEONATO REGIONAL DE EQUIPAS
REGULAMENTO
1. Inscrição
Uma equipa terá de inscrever no mínimo 5 jogadores filiados na Federação Portuguesa
de Xadrez, que não podem estar inscritos em qualquer outra equipa nem participar
noutra competição por equipas no mesmo ano. Um clube pode inscrever no máximo
duas equipas, a inscrição é gratuita. O prazo da inscrição termina no dia 6 de maio de
2018.
2. Fases de Ilha
Na fase de ilha se existir até 6 equipas haverá um único grupo. A partir de 7 equipas,
inclusive, estas serão distribuídas por grupos de 3 a 5 equipas. Os clubes com duas
equipas ficarão no mesmo grupo.
3. Fase Final
A fase final do Campeonato Regional de Equipas é no sistema de final four, entre os dois
primeiros classificados da Ilha de S. Miguel e as equipas representantes da ilha da
Graciosa e do Faial.
4. Ritmo de Jogo
As partidas serão disputadas ao ritmo de 1h30m por jogador, com um acréscimo de 30
segundos por lance, sendo sempre obrigatória a anotação dos lances até à conclusão da
partida. Os Clubes que não disponham de relógios digitais deverão solicitar o
empréstimo à AXRAA.

5. Competências das equipas:
A equipa visitada (que joga em casa) tem que enviar para o e-mail
axraa.geral@gmail.com o Boletim de Encontro digitalizado ou os dados nele contidos,
o mais tardar até às 23H00 do próprio dia do jogo, indicando:
 A jornada a que se refere o encontro;
 O local, o dia e as horas em que se disputou o encontro;
 Os nomes das equipas em confronto;
 Os resultados parciais das 4 partidas do encontro (com menção dos nomes dos
jogadores intervenientes, tabuleiro a tabuleiro);
 O resultado global do encontro; e
 Eventuais irregularidades ocorridas no encontro.

6. Calendarização
As fases de ilha deverão estar concluídas no mês de maio. A fase final (entre os
vencedores de cada ilha) decorrerá no mês de junho.
Assim, as datas para o Campeonato de São Miguel por Equipas:
 Concentrado: 11 a 13 de maio de 2018; e
 Concentrado: 18 e 20 de maio de 2018.
7. Local do Jogo
A fase de ilha de São Miguel (Campeonato de São Miguel) vai ser realizada no Salão da
Junta de Freguesia de São José.

Ponta Delgada, 28 de abril de 2018
A Direção da AXRAA

