
REUNIÃO DE DIRECÇÃO
12 de Dezembro

� Foi lida e aprovada a acta da reunião
do mês de Novembro.

� Foi feita a apresentação da situação
financeira pelo Tesoureiro.

� Foi discutido os pormenores da
próxima Jornada no Museu Militar de
Lisboa no dia 10 de Janeiro.

� Foi discutido os pormenores do
próximo evento de DBA, chamado
Torneio de Aljubarrota para os
exércitos do livro III e IV, a realizar
no dia 24 de Janeiro em Tires no
Grupo Recreativo e Dramático 1º de
Maio. O regulamento será colocado
no próximo Boletim Informativo.

� Foi discutido os pormenores sobre a
próxima demonstração de Jogos de
Simulação no ModelTróia 2004.
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CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES
Seguem os eventos marcados até Fevereiro de 2004:

Antiguidade e
Idade Média

17 de Janeiro e 14 Fevereiro no E.E.
10º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP.
Torneio aberto aos 4 livros da WRG, datas
limites para a 2ª e 3ª jornadas.

24 de Janeiro.
1º TORNEIO ALJUBARROTA. DBA
Torneio dedicado aos III e IV livros.

Napoleónicos 31 de Janeiro no E.E.
Mais um evento de Napoleónicos.

2ªGuerra Mundial
a 1/300

2ªGuerra Mundial
a 1/72

10 Janeiro no Museu Militar de Lisboa.
Mais uma Jornada de divulgação de IIGM
desta vez em simultâneo a 1/300
(Spearhead) e a 1/72 (Grupo de Combate).

DEMONSTRAÇÃO DE NOVAS MODALIDADES
OU NOVAS REGRAS

Dedicas-te 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.

Os sócios entre parênteses pertencem aos Corpos
Gerentes da AJSP e são os responsáveis pela coordenação
das actividades assinaladas com os restantes eventos da
associação.

ORGANIZADORES DAS ACTIVIDADES:

Fernando Sousa Antiguidade e Idade Média - DBM

Gabriel Branco Antiguidade e Idade Média – DBA
Modernos - Ambush

Eduardo Santos AIM a 20/25 mm - DBM &  DBA

Nuno Pereira
(Eduardo Santos)

AIM - Warhammer Ancient Battles

Jorge Neto
(José Brazette)

Napoleónicos - Shako

Diniz Conefrey
(Eduardo Santos)

Guerra Civil Americana – Airfix ACW rules

João Diogo 2ªGM a 1/300 - Spearhead

José Brazette Vietname – Bodycount / Charlie Company

Artur Ramos 2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

João Jorge Diogo Sci-Fi - Battletech
PAGAMENTO DE QUOTAS

Para facil idade de todos,
paguem as quotas por

transferência bancária,
através do NIB da AJSP.

Não esqueçam o
pagamento das quotas.

NIB 0036 0270 99100008654 87
Boletim Informativo da AJSP
Ficha Técnica
Director João Diogo
Redactor-Chefe Eduardo Santos
Redactores Orlando Almeida, Jerboa

Espaço de Encontro:
Rua Cidade de Cardiff,  nº 35  S/Cv Dt,
1200 Lisboa

AJSP
ajsportugal@ajsportugal.org

O Virote e Boletim Informativo
eduardo.santos@autoeuropa.pt

Página Web
http://www.ajsportugal.org

mailto:ajsportugal@ajsportugal.org
http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
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1º TROFÉU ALJUBARROTA DE DBA

Estão abertas as inscrições para o 1º Troféu Aljubarrota de DBA a
realizar no dia 24 de Janeiro em Tires no Grupo Recreativo e Dramático
1º de Maio, mais uma vez com o apoio da Câmara Municipal de
Cascais.
O Regulamento_geral dos torneios DBA aplica-se, assim como todas as
Regras Especiais e clarificações da AJSP, actualizadas permanentemente
na pagina http://home.kqnet.pt. A inscrição no torneio implica a
aceitação destas regras e procedimentos. O custo geral de inscrição
para não sócios da AJSP é de 5 €.
Os exércitos válidos para este Troféu são os pertencentes ás listas dos
III e IV livros.
Para se deslocarem para o local consultem o mapa detalhado no site da
AJSP em http://www.ajsportugal.org.

A Organização

1º TROFÉU ALJUBARROTA DE DBA
Regulamento Geral

1.   INTRODUÇÃO
Os torneios de DBA são um meio importante para a promoção da modalidade do jogo estratégico-táctico com
figurinos, nas modalidades de Antiguidade e Idade Média, podendo congregar jogadores de diferentes áreas e
períodos, devido à simplicidade do sistema e reduzido espaço necessário para o jogo.
Como esta é uma actividade eminentemente promocional, devem todos os pontos seguintes deste regulamento
serem interpretados no espírito de que o convívio e amizade entre todos os participantes devem sobrepor-se aos
aspectos competitivos.
2.   REGRAS
As regras a utilizar serão as De Bellis Antiquitatis (DBA) na versão 2.1, texto original em inglês.
2.1 Serão adoptadas alterações e clarificações das regras, publicadas na Internet na página DBA.pt, em
http://home.kqnet.pt/jerboa/DBA_pt/DBA_pt.htm.
Estas clarificações podem também ser solicitadas por escrito à organização.
2.2 O emparceiramento de jogadores e critérios de classificação estão sujeitos ao regulamento do Sistema Suíço
Modificado (SSM) também disponível a partir do endereço acima indicado.
3.   TEMPO DE JOGO
Os dados de agressividade devem ser lançados todos ao mesmo tempo, pelo que o atraso de um jogador
motivará a sua derrota.
3.1 O tempo de jogo será de aproximadamente uma hora, incluindo a preparação do tabuleiro.
3.2 Os dados de agressividade devem ser lançados todos ao mesmo tempo, pelo que o atraso de um jogador
motivará a sua derrota.
3.3 Todos os jogos terão de terminar após a indicação do árbitro, no fim da jogada do defensor. Não são
permitidas jogadas extra.
4.   EMPATE
Nos torneios geridos com o SSM, a situação de igualdade no final do jogo por tempo resulta em empate.
5.   ARBITRAGEM
5.1 As dificuldades de interpretação ou aplicação das regras durante os jogos podem ser resolvidas por comum
acordo entre os jogadores.
5.2 Em caso de dúvida deverá ser contactado um dos árbitros, cuja decisão será definitiva.
5.3 Nos casos em que surjam situações dúbias, não cobertas pelas regras ou pelo regulamento, a resolução
deverá ser feita a favor do jogador passivo (aquele que não está na sua jogada).
6.    CLASSIFICAÇÃO E EMPARCEIRAMENTOS.
6.1 A classificação e emparceiramentos seguirão os critérios do regulamento SSM. Pode ser utilizada uma versão
informatizada do sistema de emparceiramento (Pair Me!).
6.2 A inscrição no torneio implica a autorização para integrar a lista nacional de ELO-DBA.
de terreno e campo, dentro das dimensões legais, utilizados pelo próprio exército.

Continua…
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7.    SOBRE O MATERIAL DE JOGO
7.1 O fornecimento de dados é da exclusiva responsabilidade da organização. Os jogadores não podem trazer
dados seus para o local da competição.
7.2 É da responsabilidade dos jogadores o fornecimento de exércitos na escala 15mm, baseados de acordo com as
regras em vigor, inteiramente pintados, que deverão corresponder com verosimilhança às unidades que
representam.
7.3 É da responsabilidade dos jogadores o fornecimento das peças de terreno e campo, dentro das dimensões
legais, utilizados pelo próprio exército.
7.3.1 No caso de o jogador não apresentar peças de terreno poderá utilizar as peças fornecidas pela organização,
de acordo com a disponibilidade e tal como estão, não podendo estas ser adaptadas.
7.4 Os tabuleiros de jogo de 60x60cm, sem terrenos pré-implantados, poderão ser fornecidos pela organização ou
pelo jogador.
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Na escala 1/76 (Regras Grupo de Combate) vai-se
apresentar um Cenário na Frente Ocidental em 1944.

Vai ser mais uma oportunidade para divulgar os Jogos
de Simulação que regularmente se efectuam na AJSP,
num ambiente envolvente da nossa História Militar,
que terá certamente muito publico.

A Organização
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   A Direcção


