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P

Regulamento


A Taça de Portugal é uma competição coletiva disputada em sistema
eliminatório a uma só mão. A equipa indicada em primeiro lugar é a que joga
em casa.



Participam as agremiações devidamente inscritas e regularizadas na Federação
Portuguesa de Damas.



Em todas as eliminatórias, cada equipa é constituída por 4 jogadores.



As partidas constam 4 jogos em partida sorteada com 90 minutos de reflexão
para cada jogador com anotação facultativa.



Cor das peças: o primeiro tabuleiro da equipa que joga em casa jogará sempre de
brancas, alternando até ao quarto tabuleiro.



Cada partida será sorteada no local momentos antes de se iniciar a eliminatória.



O delegado de cada encontro deverá receber a constituição das duas equipas
num impresso próprio da F.P.D. de forma sigilosa, e proceder à chamada por
ordem de tabuleiros.



Lembra-se que cada capitão ou delegado constitui a sua equipa como melhor o
entender.



A falta de comparência a um ou mais tabuleiros será marcada após 60 (sessenta)
minutos.



No final o respetivo boletim de encontro deverá ser preenchido com todos os
resultados, com a indicação de vitória ou derrota por falta de comparência (FC)
sempre que isso se verifique e devidamente assinados.



Na final haverá um sorteio no 1º tabuleiro para designar quem sai de brancas ou
pretas, alternando nos 4 tabuleiros.

Desempates


No caso de duas equipas terminarem o encontro empatadas, vencerá a prova a
que tiver ganho no primeiro tabuleiro ou se o empate se mantiver

sucessivamente nos tabuleiros seguintes. No caso de todos os tabuleiros
empatarem, disputar-se-á imediatamente uma série de jogo em abertura sorteada
com 15 minutos para cada jogador, mantendo as mesmas posições nos respetivos
tabuleiros.
Nota: Lembra-se que estes jogos contarão para o elo de partidas lentas.
As fichas de constituição das equipas e o boletim oficial de registo de resultados
(disponíveis no site da F.P.D.) www.fpd.pt que, depois de devidamente
preenchidos e assinados pelos capitães de equipa, deverão chegar à F.P. Damas,
assim como outros boletins necessários aos resultados e inscrições a entregar na
F.P.D. já atrás indicadas onde diz “click”.

Tabela da numeração do sorteio às aberturas sorteadas
a dois lances:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9-13 e 21-17
9-13 e 21-18
9-13 e 22-19
9-13 e 23-19
9-13 e 23-20
9-13 e 24-20
10-13 e 21-17
10-13 e 21-18
10-13 e 22-19
10-13 e 23-19
10-13 e 23-20
10-13 e 24-20
10-14 e 21-17
10-14 e 21-18
10-14 e 22-18

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

10-14 e 22-19
10-14 e 23-19
10-14 e 23-20
10-14 e 24-20
11-14 e 21-17
11-14 e 21-18
11-14 e 22-18
11-14 e 22-19
11-14 e 23-19
11-14 e 23-20
11-14 e 24-20
11-15 e 21-17
11-15 e 21-18
11-15 e 22-18
11-15 e 23-19

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

11-15 e 23-20
12-15 e 21-17
12-15 e 21-18
12-15 e 22-18
12-15 e 23-19
12-15 e 23-20
12-16 e 21-17
12-16 e 21-18
12-16 e 22-18
12-16 e 22-19
12-16 e 23-19
12-16 e 23-20
12-16 e 24-20

