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Regulamento do Campeonato 
Regional Individual Absoluto de 2016 

Formato da prova 
1. Podem participar no Campeonato Regional Individual Absoluto todos os jogadores 

inscritos na FPX pela AXRAA. 
2. O Campeonato Regional Individual Absoluto, disputado ao nível da Região, decorre em 

duas fases: a) Fase Preliminar e b) Fase Final. 
3. Terão lugar competições intercalares por ilha, que servirão de apuramento para a fase 

preliminar. Para que se realize uma competição intercalar de ilha terá de haver pelo 
menos 6 jogadores inscritos na competição nessa ilha. Quando este requisito não 
estiver cumprido, os jogadores dessa ilha poderão disputar a competição intercalar de 
outra ilha. 

4. Os regulamentos específicos das competições intercalares de ilha serão definidos caso 
a caso, sob proposta dos clubes envolvidos e após aprovação por parte da AXRAA. 
a) As competições intercalares de ilha deverão estar concluídas, até 30 dias antes do 
início da fase preliminar; 
b) As competições intercalares de ilha são abertas a todos os jogadores das respectivas 
ilhas que não se encontrem apurados directamente para a fase preliminar ou final. 

5. A Fase Preliminar será disputada num torneio de sistema suíço a 6 sessões. 
6. Terão direito de participar na Fase Preliminar 16 jogadores, segundo a ordem definida 

nos seguintes critérios: 
a) Os 5 jogadores melhor classificados no último Campeonato Regional de Absoluto, 
incluindo Fase Final e Fase Preliminar, que não estejam apurados para a Fase Final da 
época em curso; 
b) Os vencedores das competições intercalares de ilha; 
c) Os jogadores com melhor ELO FIDE activo até ao limite inferior de 1800, considerada 
a última lista publicada até à véspera do início da data marcada para as inscrições; 
d) Os lugares restantes até perfazer o total de 16 jogadores serão distribuídos por 
rateio pelas diferentes ilhas, aplicando-se o método de Hondt ao número total de 
filiados em cada ilha 60 dias antes do início da prova. 

7. A Fase Final será disputada num torneio de sistema todos contra todos, a uma volta. 
8. Terão direito de participar na Fase Final 8 jogadores segundo a ordem definida nos 

seguintes critérios: 
a) Os três primeiros classificados do Campeonato Regional Individual Absoluto 
anterior; 
b) Os dois primeiros classificados da Fase Preliminar; 
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c) Os dois melhores classificados da Fase Final do ano anterior, que não residem em 
São Miguel, desde que não se tenham classificado no último lugar. 
d) O jogador com melhor ELO FIDE activo, considerada a última lista publicada até à 
véspera do início da data marcada para as inscrições; 
e) Havendo vagas por não inscrição de jogadores apurados conforme o ponto 8.a) ou 
8.b), poderão estes ser substituídos por jogadores classificados até ao 4º lugar das 
respectivas provas, segundo a mesma ordem. Se ainda permanecerem vagas, estas 
serão preenchidas pelos jogadores com melhor ELO FIDE activo conforme o ponto 8.d). 

9. A classificação do Campeonato Regional Individual Absoluto determinará o 
apuramento para o Campeonato Nacional - fase apuramento, nos termos definidos no 
Regulamento de Competições da FPX em vigor. 

Inscrições 
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail axraa.geral@gmail.com, até ao dia 6 de Maio 
de 2016. Só se considera a inscrição concluída quando acompanhada do comprovativo do 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de 10€ para os seniores e de 5€ para os jovens. 

O pagamento deverá ser efectuado, por depósito ou transferência bancária para a conta da 
AXRAA no BPI, com o NIB: 0010 0000 3735 6900 001 80. Após o pagamento deve ser enviado 
um e-mail de confirmação, indicando o nome do clube ou jogador a que se refere o 
pagamento.  

Após o fecho das inscrições, será publicada a lista de inscritos, indicando quais as fases para 
que se encontram apurados os jogadores. Os jogadores não poderão disputar fases prévias 
àquela para que se encontrem directamente apurados. 

Comparticipações financeiras 
Os jogadores participantes na fase final e na fase preliminar não residentes na ilha onde se 
realizem as competições terão direito aos seguintes apoios por parte da AXRAA: 

1. Passagem aérea à tarifa mínima aplicável; 
2. Alojamento, com pequeno almoço incluído em estabelecimento hoteleiro a definir 

pela organização. Caso o jogador opte por um estabelecimento hoteleiro diferente, a 
AXRAA comparticipará nas despesas de alojamento com o valor máximo de 30€ por 
noite. 

Prémios 
Serão atribuídos os seguintes prémios: 

1. 1º classificado da fase final - medalha em prata gravada com o cunho da AXRAA e 
troféu. Participação no Campeonato Nacional com apoio total (passagem aérea, 
alojamento, inscrição e alimentação) da AXRAA; 

2. 2º e 3º classificado da fase final – Taças ou troféus.  
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3. O melhor veterano da fase final, receberá o apoio da AXRAA para participar no 
campeonato nacional de veteranos (alojamento e inscrição). 

Especificações técnicas 
A Fase Preliminar disputa-se em sistema suíço a seis sessões entre dezasseis jogadores. A Fase 
Final disputa-se em sistema de poule a uma volta entre oito jogadores.  

O ritmo de jogo é de 1h30 com 30 segundos de incremento sendo respeitados os 
regulamentos da FPX e as Regras do Jogo do Xadrez da FIDE. A arbitragem será da 
responsabilidade de um árbitro credenciado.  

Em ambas as fases, as partidas serão contabilizadas para efeitos do ranking da FIDE, sendo os 
jogadores ordenados pelo ELO FIDE. 

Em caso de empate, em ambas as provas e em todas as situações, serão aplicados os critérios 
de desempate previstos no regulamento de competições da FPX. Exceptua-se o empate entre 
dois ou mais jogadores no primeiro lugar da Final, situação em que o desempate para 
atribuição do título regional obedecerá às seguintes regras: 

1. Se se registar um empate entre dois jogadores, serão disputadas 2 partidas com cores 
alternadas em ritmo de 1h30 com 30 segundos de incremento; 

2. Se ainda assim persistir o empate, prevalecem os critérios de desempate aplicáveis à 
classificação final do torneio; 

3. Se se registar um empate entre mais de dois jogadores, será disputado um match de 
todos contra todos a uma volta, com a distribuição das cores definida por sorteio, em 
ritmo de 1h30 com 30 segundos de incremento; 

4. Se após este match persistir algum empate, aplicar-se-á o critério previsto em 2. 

Na fase preliminar os “byes”, caso existam, serão contabilizados com um ponto. 

Na fase final, uma falta de comparência não justificada será penalizada com uma multa de 50€. 
Duas faltas de comparência serão penalizadas com uma multa de 100€ e pela exclusão do 
campeonato. 

É atribuída a derrota a um jogador que chegue à mesa de jogo com atraso superior a 30 
minutos em relação à hora marcada para o início da partida, se não tiver informado 
previamente o seu adversário e/ou a organização.  

Local e calendário 
O local de realização previsto da fase preliminar será na Pousada da Juventude de Ponta 
Delgada e da fase final no Hotel Antillia. O calendário do campeonato é o seguinte:  
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a) Fase Preliminar:  

Sessão Data e hora 

1ª 09/06/2016 - 20h00 (5.ª feira) 
2ª 10/06/2016 - 10h00 (6.ª feira feriado) 
3ª 10/06/2016 - 20h00 (6.ª feira feriado) 
4ª 11/06/2016 - 10h00 (sábado) 
5ª 11/06/2016 - 20h00 (sábado) 
6ª 12/06/2016 - 15h00 (domingo) 

b) Fase Final: 

Sessão Data e hora 

1ª 18/06/2016 - 15h00 (sábado) 
2ª 19/06/2016 - 15h00 (domingo) 
3ª 21/06/2016 - 20h00 (3.ª feira) 
4ª 22/06/2016 - 20h00 (4.ª feira) 
5ª 24/06/2016 - 20h00 (6.ª feira) 
6ª 25/06/2016 - 15h00 (sábado) 
7ª 26/06/2016 - 15h00 (domingo) 

 Cerimónia de encerramento 
26/06/2016 – 19h00   

Organização da fase de ilha 
A calendarização da fase de ilha será definida nos respectivos regulamentos específicos.  

A organização da fase de ilhas poderá ser delegada num ou vários clubes, sob tutela da AXRAA, 
mediante apresentação de proposta nesse sentido, a qual será avaliada segundo os critérios de 
distribuição geográfica, características da sala e reconhecimento técnico dos responsáveis pela 
gestão da prova, ou outros considerados relevantes pela proposta apresentada.  

Na fase de ilha está dispensado o recurso a um árbitro qualificado, podendo essa função ser 
desempenhada por um delegado com conhecimentos das regras do xadrez. 

Conduta dos participantes 
Todas as situações de indisciplina ou de comportamentos irresponsáveis de jogadores, 
incluindo os que estejam associados a consumo de álcool ou drogas de qualquer tipo, 
determinarão a imediata exclusão da prova, em qualquer das fases, e a instauração de um 
processo disciplinar de acordo com o regime disciplinar da FPX em vigor. 

Considerações finais  
A inscrição no Campeonato Regional Individual Absoluto implica a aceitação do presente 
regulamento e dos regulamentos gerais da AXRAA, FPX e da FIDE.  
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Qualquer litígio ou recurso daí resultante será analisado à luz dos referidos regulamentos e 
encaminhado, sempre que tal se justifique, para o Conselho competente da FPX.  

 

A Direcção da AXRAA  

 

Ponta Delgada, 28 de abril de 2016 
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