
 

 
 

 

 
 

 
 

1. O Campeonato do Algarve por Equipas, da época 2016/2017, é organizado pela AXF – Associação de 
Xadrez de Faro nos dias 11, 17, 25 de junho e 1 de julho de 2017.  
A equipa melhor classificada que não participou nos campeonatos nacionais por equipas será apurada 
para a III Divisão Nacional na época 2017/18. 
 
2. Participam na competição as seguintes equipas, cujos números foram definidos por sorteio: 
 - 1- Loulé ++ Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb A 
  - 2 -Academia de Xadrez do Algarve A 
  - 3- Associação Cultural e Desportiva de Faro A  
  - 4- Associação Cultural e Desportiva de Faro B  
  - 5- Academia de Xadrez do Algarve B 
  - 6-Loulé ++ Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb B 
 
3. Todos os xadrezistas, de qualquer nacionalidade, têm de ser filiados na época 2016/2017 na 

Federação Portuguesa de Xadrez por intermédio da Associação de Xadrez de Faro. 
 
4. Cada equipa será composta por um mínimo de 4 (quatro) e um máximo de 16 jogadores. Cada equipa 

deverá indicar o nome completos dos jogadores, ordenados e a respetiva constituição que deverá ser 
mantida até final da prova. 

   Um xadrezista poderá estar inscrito em duas equipas, ficando vinculado à mesma, após a sua 
utilização. 

 
5. A lista ordenada das Equipas deve dar entrada impreterivelmente até dia 3 de Junho de 2017 
(Sábado), por mail, para : axdfarodirecao@gmail.com ou solrac12003@sapo.pt , devendo ser dado 
conhecimento das listas, por mail, aos clubes intervenientes no dia 5 de Junho . 

   
 
6.  A taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente ser paga antes do início da segunda sessão e  é a 

seguinte: 
1 equipa - 5,00 € ; 2 equipas – 8,00 € ;   



 
7. A prova será contabilizada para ranking FIDE 
 
8. Ritmo de jogo :  Cada jogador disporá de 90 minutos com 30 segundos de incremento para concluir 
a partida. 
 
9. A prova será jogada no sistema de Poule (todos contra todos). 
 
10. Será usada a seguinte tabela de emparceiramento: 
    1ª jornada- 1-6; 2-5; 3-4;  2ª jornada- 6-4; 5-3; 1-2; 3ª jornada 2-6; 3-1;4-5; 
    4ª jornada 6-5; 1-4; 2-3;  5ª jornada 3-6; 4-2; 5-1; 
 
11. O sorteio do número da equipa foi realizado em Monte Brito (Alte), no dia 20 de Maio,  
condicionado, para que na primeira jornada, joguem entre si, as equipas A e B de cada clube. 
 
12. O calendário, horário e locais das provas são os seguintes: 
 A prova disputa-se: 

- 11 de Junho de 2017 – Domingo 14h:30 – 1ª jornada- sede dos clubes ;  
- 17 de Junho de 2017 – Sábado 10h – 2ª jornada; Faro (Coopofa?); 
- 17 de Junho de 2017 – Sábado 15h – 3ª jornada; Faro (Coopofa?); 
- 25 de Junho de 2017 – Sábado 14h:30 – 4ª jornada; Loulé (Convento); 
- 1 de Julho de 2017 –    Sábado 14h:30 – 5ª jornada; Faro (a indicar pela AXAL) 
 
Nota: Em qualquer encontro, a data dos jogos poderá ser antecipada e o local dos encontros 
poderá ser alterado, com o acordo obrigatório das duas equipas intervenientes, devendo ser 
informada atempadamente a organização. 

Na sessão dupla é garantido um espaço mínimo de 90 minutos,entre a conclusão de uma jornada 
e o início da seguinte. 

A AXAL poderá solicitar a transferência dos jogos da última jornada, para o dia 8 de Julho, 
caso ainda se mantenha em prova na Taça de Portugal.   

 
13. À equipa melhor classificada nesta competição será atribuído o título de Campeão Distrital por Equipas da 

época 2016/2017. 
      
  
14. Serão eliminadas as equipas que derem 2 faltas de comparência coletivas. 
 
15. Serão seguidas as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE, o Regulamento de Competições da FPX, em tudo o 

que não contrariar o presente regulamento. 
 
16. Os jogadores, depois de concluírem a partida e preencherem os boletins de encontro, deverão entregar uma 

cópia do boletim à Direção de Prova, permanecer em silêncio e passarem à categoria de espetadores. Não são 
permitidas análises no local dos jogos. 

 
17. Não é permitido aos jogadores perturbar a concentração do adversário, comer durante os jogos, no 

tabuleiro, nem falar com pessoas exteriores ao campeonato, assim como saírem da área de jogo, sem a 
autorização do Árbitro ou Direcção de prova. Os jogadores deverão desligar os telemóveis (ou qualquer outro 



tipo de equipamento electrónico), sob pena de perderem a partida no caso de tocar. Qualquer situação 
extraordinária deverá ser do conhecimento do árbitro e do adversário. 

 
18. Serão atribuídos prémios às três primeiras equipas. 
 
19. Os desempates serão os seguintes: 
 a) Resultados entre as equipas empatadas (14); 
   b) Pontos de tabuleiro dos jogos entre as equipas empatadas (1) 
   c) Total de pontos em todos os tabuleiros (1);  
   d) Sonneborn-Berger(35) (0,0,N,N,0,N,N) 
   e) desempate BSV (24); 
   f) Número de pontos totais, no 1º tabuleiro e sucessivamente em caso de igualdade; 
   g) Match de uma partida de semi-rápidas, 15m+10 seg,com desempate pelo tabuleiro mais alto; 
   h) Match de uma partida de rápidas, 3m+2seg, com desempate pelo tabuleiro mais alto; 
   i) Sorteio. 
 
 
20. A Direcção da Prova e Arbitragem ficarão a cargo dos delegados e capitães das equipas que resolverão os 

casos omissos, não havendo recurso das decisões. O árbitro principal será nomeado oportunamente.  
A inscrição na Prova implica a aceitação do presente Regulamento. 

 
21. A tolerância dos jogadores será de 30 minutos após acionados os relógios, após a qual será averbada falta 

de comparência ao jogador atrasado. 
  

                                        Faro, 21 de Maio de 2017 
                                                

AX Faro 

             


