42.º Campeonato Nacional Individual

18-05-1980

Damas Clássicas – Partidas Lentas
Dias 23, 24, 25 e 26 de Junho de 2022
Estadia no Hotel Luso – (Tel.: 231 930 358)

Regulamento
Director de prova: Dr Vaz Vieira
Árbitro Principais: Arlindo Roda \ Luís Prazeres
Comissão Técnica: Délio Nunes + Rui Silva + Luís Sá

• Este Campeonato será disputado de 23 a 26 de Junho na sede do Inatel no Luso de acordo com o
respectivo programa que se anexa;

• Para uma participação próxima de 30 damistas, utilizaremos o sistema Suiço em 7 sessões.
•

Deverão ser cumpridas todas as regras e normas em vigor da FPDamas (à disposição no local do
torneio);

• Todas as partidas constam de 4 jogos em abertura sorteada com 90 min. para reflexão de cada
jogador, sendo a anotação facultativa, não podendo haver repetição dos jogos ao longo deste
campeonato;

• A saída de jogadores da sala de jogo para fumar, ir à casa de banho ou por outra razão qualquer,
só será possível desde que devidamente autorizados pela Direcção ou árbitros da prova. Nesta
situação deverão ser devidamente acompanhados, mantendo-se os seus relógios em
funcionamento;

• Não é permitida a utilização de telemóveis na sala de jogo a todos os jogadores participantes e
Organização. Em situações especiais poderão existir desde que, no silencioso e, a conversação
seja sempre feita fora da sala com conhecimento do árbitro, também com o seu relógio em
funcionamento.

• Da conduta e ética desportiva de todos os participantes:
▪ Lembra-se que as regras da modalidade não permitem comportamentos antidesportivos,
distracções, perturbações ou qualquer tipo de comentários/reclamações extemporâneas.

▪ Após início de uma sessão os relógios serão postos a funcionar em todas as mesas.
• O regulamento de competições da FPD prevê punições por abandono ou exclusão desta prova
sem razões devidamente justificadas.

• Será utilizado o programa Swiss-Manager (em 7 sessões).
o Critérios de desempate:
o Média Buchholz 37 (1,1,N,S,O,N) - Corta o melhor e o pior;
o Buchholz 37 (0,0,N,S,0,N) - Não corta nenhum;
o Maior Número de Vitórias 68;
o Rating Médio dos Adversários 36 (1,0,1000,S,S,S) – Corta o pior.

• Todas as classificações finais, incluindo a do Campeão Nacional, serão determinadas por todos
estes parâmetros.

