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Associação de Jogos de Simulação de Portugal

Calendário de Actividades

Reunião de Novembro
Foi apresentado, discutido e aprovado o Orçamento para 2002 / 2003 da
AJSP.

Segue os eventos já marcados até Janeiro do próximo ano.
Napoleónicos

16 de Novembro, 14 de Dezembro e
25 de Janeiro de 2003.

2ªGM a 1/300

30 de Dezembro e 11 de Janeiro de
2003.

Vietname

30 de Novembro. Mais pormenores em
breve n' O Virote e na Página Web.

Battletech

24 de Novembro, 8 de Dezembro, 5 e
19 de Janeiro de 2003.

Antiguidade e
Idade Média

1 e 15 de Dezembro no E.E.
1º Torneio DBM da Antiguidade Clássica.
Ver pormenores no artigo dedicado ao
evento.

Foi decidido convocar para o dia 30
de Novembro a Assembleia Geral
para votação do Orçamento e Plano
de Actividades da AJSP para
2002/2003.
Foi comunicado que o Relatório e
Contas da Direcção referentes a
2001/2002 ainda não se encontra
completado devido a falta de documentação de suporte.
Foram discutidas as estruturas organizativas e responsabilidades para as
actividades calendarizadas para a
época de 2002/2003.

4 de Janeiro.
3º Encontro de DBM com figuras de 20/
25mm. Mais pormenores em breve.
2ªGM a 1/72

Foi efectuado o ponto da situação
pela organização do 1º Torneio
Clássico de a realizar nos dias 1 e 15
de Dezembro de 2002.

Todos os Sábados o Artur Ramos e o
José Ventura lá estão á vossa espera.

--o-Novas Modalidades/Regras?
Se te dedicas a alguma modalidade ou regra que não se joga na
AJSP? Só tens que contactar um dos sócios abaixo indicados
para que em conjunto organizem uma sessão de demonstração
e publicitá-la no Boletim, n'O Virote e na página Web.
Organizadores das Actividades:
Fernando Sousa

Antiguidade e Idade Média - DBM

Gabriel Branco

Antiguidade e Idade Média - DBA
Modernos - Ambush

João Jorge Diogo

Battletech

José Brazette

Napoleónicos - Shako

Espaço de Encontro
A marcação de mesas para Jogos no
E.E. deverá ser comunicada com
antecedência ao sócio José Brazette.
Seguem os seus contactos:
:
:

931 013 250
jose.brazette@optimus.pt

Horário de abertura do E.E.
Sábados das 14h00 ás 19h30

Vietname - Bodycount
João Diogo

2ªGM a 1/300 - Spearhead

Eduardo Santos
Artur Ramos

AIM a 20/25 mm - DBM & DBA
2ªGM a 1/72

Pagamento de Quotas
Não esquecer de pagar as quotas
A go r a é m a i s f á c i l p a r a t o d o s , p a gu e m a s q u o t a s p o r
transferência bancária. Utilizem o NIB da AJSP.

NIB 0031 0005 0893020014406

Página Web da AJSP
Já está actualizada. Visitem-na!
Na página da AJSP na Internet podem
encontrar as actividades propostas para
2002/2003, as últimas organizações
que se desenrolaram no E.E com
algumas fotos dos cenários efectuados
e Links para outras páginas ligadas aos
jogos de simulação.

www.AJSPortugal.co.pt

Convocação de Assembleia Geral da AJSP
Convocam-se todos os associados da Associação de Jogos de Simulação de Portugal para uma Assembleia geral
Ordinária, a realizar no dia 30 de Novembro de 2002, às 14H30, no Espaço de Encontro, sito na rua Cidade de
Cardiff 35 s/c Dto, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um - ao abrigo do Art. 40º, número dois, alínea a), do RGI, proceder à apreciação, discussão e
votação do Plano de Actividades 2002/2003.
Ponto Dois - ao abrigo do Art. 40º, número dois, alínea b), do RGI, proceder à apresentação,
discussão e votação do Orçamento para 2002/2003.
Ponto Três - ao abrigo do Art. 7º, proceder à apresentação e votação da proposta de alteração do
valor da Jóia de admissão.
Se à hora marcada não estiverem presentes o número de sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos e
dar-se-á inicio aos trabalhos seja qual for o número de sócios presentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Receitas

Despesas

Orçamento da AJSP para 2002/2003
Equipamentos para E.E.
( fechadura, chaves )
Selagem de cartas
( envio de 10 Virotes, 2ºescalão 0,50€ - outros )
Organizações
(II GM -3 mesas)
Prémios por competições
( DBA, DBM )
Actividades exteriores
Boletim Informativo, Diplomas, Correspondência
( tinteiros )
Regras
( Micas, argolas, capas <> por cada conjunto de 10 cadernos )
Outros (EDP, EPAL)
( orçamento de 2001 = 76.660$ > 5% )
Rendas
( aumento de 0,036% )
Organizações
( DBA, outros )
Joias
Quotas
Quotas estudante
Quotas anuais
( desconto de 1 mês = 10 € ) ( valor negativo )
Acesso 24
( 8 associados )
Quotas de novos associados
Quotas de novos associados ( Estudantes )
Acesso não associados
( 8 cartões de 5 entradas )
Vendas
Alugueres diversos

54,00 €
55,00 €
60,00 €
60,00 €

72,00 €
1,92 €
410,40 €
3.378,48 €
4.091,80 €
48,00 €
30,00 €
3.140,00 €
55,00 €
80,00 €
480,00 €
130,00 €
55,00 €
200,00 €
60,00 €

4.118,00 €
Como se pode verificar o Orçamento, indica um ligeiro saldo, o qual é aceitável, na medida em que poderão
existir ligeiras alterações nos valores propostos
Face ao pagamento das quotas em atraso ( 1179,16 € ), e incluido o valor transportado do existente na conta
da AJSP ( 560,59 € ), o qual já inclui alguns dos valores indicados em Orçamento, a actual situação da AJSP,
saldar-se-à positivamente

O Presidente da Direcção

Plano de Actividades da AJSP para 2002/2003

O Presidente da Direcção

Jóia de Admissão a Sócio
Com vista a dar um maior incentivo e tornar mais aliciante a adesão de novos Sócios foi proposto e aprovado por
unanimi-dade em Reunião de Corpos Gerentes da AJSP a 2 de Outubro de 2002 a alteração do valor da Jóia de
admissão a Sócio para 10 Euros. Decisão que será implementada após aprovação em Assembleia Geral.

O Presidente da Direcção

1º Torneio Temático DBM de Antiguidade Clássica da AJSP
1 e 15 de Dezembro de 2002
A AJSP vem convidar-vos a participarem no primeiro Campeonato Temático, em formato de Campanha.
Quer isto dizer que não existe sorteio inicial , nem nenhum método de emparceiramento (suíço ou outro) em
função do ranking. Em vez disso, cada jogador é colocado num mapa histórico baseado no exército que escolheu.
Os jogadores decidem quem atacam, desde que possam chegar ao seu inimigo. Durante todo o evento os
jogadores são livres de falar, negociar, etc. com todos os outros jogadores.
As acções bélicas situam-se na Antiguidade, sendo aceites listas de exércitos até ao ano de 476 DC.
Aplicam-se as seguintes regras:
1

Os jogos serão realizados utilizando as regras DBM 3.0, a 400 pontos.

2

As listas de exército são fixas, e devem ser enviadas para a Organização, em qualquer formato, até uma semana antes
do primeiro jogo, i.e., até dia 24 de Novembro.

3

Os jogos realizam-se no Espaço de Encontro da AJSP, nos dias 1 e 15 de Dezembro, em quatro sessões de manhã e de
tarde.

4

Cada jogador controla inicialmente uma província no mapa, baseada no exército que escolheu.

5

Cada um dos quatro “rounds” do torneio consiste numa fase de diplomacia e numa fase de batalha. A fase de diplomacia
precede a fase de batalha e a sua duração é flexível. Cada fase de batalha dura 3,5 horas, incluindo setup.

6

Durante a fase de diplomacia os jogadores são livres de falar, negociar, etc. entre si. As regras para este ponto são: não
há regras.

7

No fim de cada fase de diplomacia, cada jogador tem de dar ao árbitro uma declaração de guerra. Um jogador pode
declarar guerra aos jogadores que tiverem fronteiras (ou rotas navais) com o seu território.

8

A Organização assignará os pares de jogadores, com base nas declarações de guerra.

9

A definição da prioridade nos movimentos será apresentada em adenda a este regulamento, a ser publicada
brevemente.

10

Depois de cada batalha, a Organização determinará a nova situação estratégica, baseada nas seguintes regras:
10.1 Um jogador que derrote o adversário de forma decisiva torna-se o Suserano do jogador derrotado. Uma vitória é
decisiva se o exército adversário quebrou.
10.2 Se um Suserano for derrotado, o vencedor torna-se também Suserano dos vassalos do Suserano derrotado,
formando-se uma pirâmide. No entanto, se o novo Suserano for mais pequeno, i.e., tiver menos vassalos do que
o Suserano derrotado antes da batalha, então o último vassalo deste recupera a sua liberdade.
10.3 Se um vassalo for novamente derrotado de forma decisiva, torna-se vassalo do vencedor.

11

Um vassalo tem de obedecer ao seu Suserano. Se forem contíguos, os territórios do Suserano e dos seus vassalos
contam como um único para efeitos estratégicos.

12

Depois de cada batalha, tem de existir um “round” de paz entre os intervenientes.

13

Os pontos são atribuídos por jogador, por batalha, em pontos DBM. Além disso, no fim do torneio, cada Suserano recebe
5 pontos extras por cada vassalo activo.

Fernando Sousa

Horário Previsto do Torneio
1 e 15 de Dezembro de 2002

Dia 1
9h30

10h00

10h00 13h30
13h30 15h00
15h00 18h30
18h30

Parte administrativa e
primeira fase de
diplomacia
Primeira fase dos
jogos
Almoço e segunda fase
de diplomacia
Segunda fase dos
jogos

Dia 15
Parte administrativa e
terceira fase de
diplomacia
Terceira fase dos jogos
Almoço e quarta fase de
diplomacia
Quarta fase dos jogos
Cálculo dos resultados
finais, copos, etc

Fernando Sousa

Ficha Técnica
Director
João Diogo
Redactor-Chefe Eduardo Santos
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Orlando Almeida, Jerboa
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