ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE AVEIRO
 http://www.axaveiro.pt
 axaxadrez@gmail.com

O Campeonato de Aveiro de Xadrez da 1ª Divisão é organizado pela Associação de Xadrez de Aveiro.
A. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar os clubes filiados na Federação Portuguesa de Xadrez através da Associação de Xadrez
de Aveiro.
Os clubes com equipas nos Campeonatos de Portugal podem inscrever equipas secundárias. As equipas
secundárias poderão inscrever jogadores que constem da lista das equipas dos nacionais, desde que não
possuam classificação elo superior a 1800. Cada clube terá uma lista ordenada de atletas, jogando os 4
primeiros apenas pela primeira equipa inscrita, podendo ser substituídos pelos seguintes respeitando a ordem;
após a primeira equipa fechada para um encontro, a formação da equipa seguinte deve respeitar a lista
ordenada.
A prova contará para a LISTA ELO FIDE.
B. INSCRIÇÕES
Serão enviadas para o email axaxadrez@gmail.com até às 24.00 h do dia 2015 maio 12, indicando a lista
ordenada de atletas e os delegados ao jogo.
C. APOIOS DE PARTICIPAÇÃO E PRÉMIOS
A AX Aveiro atribuirá subsídios de 20, 15 e 10 euros às equipas classificadas nos três primeiros lugares; às
restantes serão atribuídos 5 euros.
D. CONDIÇÕES TÉCNICAS
1. O Campeonato terá duas fases.
A primeira fase terá duas séries: Aveiro Norte e Aveiro Sul, onde se jogará todos contra todos a 2 voltas.
A fase final será disputada em sistema todos contra todos a 4 sessões, apurando-se os 2 primeiros
classificados de cada série. Os resultados da 1ª fase entre os clubes da mesma série contam para a fase
final. Os 3º classificados disputam 2 jogos para o 5º e 6º lugares e assim sucessivamente entre os 4º, 5º e 6º
classificados de cada série.
A distribuição pelas séries será a seguinte:
Série Aveiro Norte, engloba equipas dos seguintes clubes (pode ser mais do que uma equipa):

•
•
•
•

Associação Estamos Juntos de S. João da Madeira (não equipas I e II)
Grupo Desportivo e Recreativo e Cultural “Os Leões do Monte” (não equipa I)
Núcleo de Atletismo de Cucujães (não equipa I)
Novos clubes do norte do distrito

Série Aveiro Sul, engloba equipas dos seguintes clubes (pode ser mais do que uma equipa):

•
•
•
•
•
•

Centro Recreativo de Estarreja (não equipa I)
Clube dos Galitos (não equipa I)
Clube de Xadrez do ATL da Coutada - Ílhavo
Clube de Xadrez do Colégio Português – Aveiro (não equipas I e II)
Clube de Xadrez do Colégio D. José I - Aveiro
Novos clubes do sul do distrito

2. Serão atribuídos 3 pontos pela vitória, 2 pontos pelo empate, 1 ponto pela derrota e 0 pontos por falta de
comparência. Os critérios de desempate são os seguintes, por ordem de prioridade:
a) Soma de pontos entre as equipas empatadas;
b) Soma de pontos nos 4 tabuleiros de todos os jogos entre as equipas empatadas;
c) Sistema Sonnenborn-Berger;
3. O ritmo de jogo será de 1h30’ para cada jogador, acrescidos de 30’’ por lance.
4. A ordem dos participantes será determinada por sorteio.
5. Serão eliminados as equipas que derem duas faltas de comparência.
6. O Diretor de Prova é Albino Faria Silva e a Arbitragem será de Alzira Silva.
E. CALENDÁRIO
Os encontros disputar-se-ão nos locais indicados pelos grupos para o efeito, conforme sorteio a realizar às
17.00 horas do dia 2015 maio 14, em Estarreja.
DATAS E HORÁRIO: A primeira jornada efetua-se no sábado 2015 maio 22 – 15.00 h.
As restantes serão realizadas de acordo com o número de equipas inscritas.
F. DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A equipa vencedora subirá à 3ª Divisão de Portugal em 2016; poderão subir mais clubes (que serão os
melhores classificados), se tal for considerado pela Federação Portuguesa de Xadrez;
2. A inscrição e participação no Campeonato de Aveiro de Xadrez da 1ª Divisão presume a aceitação expressa
das disposições contidas no presente regulamento. dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis. Os
casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e da FIDE.

