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CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES
 os eventos marcados até Março de 2005:

idade e
 Média

22 de Janeiro no Forte do Bom
Sucesso, junto á Torre de Belém.
Jogo/Demonstração do CERCO E TOMADA
DE LISBOA em 1147.
5 de Fev.  5 e 26 de Março e 16 de
Abril no E.E.
11º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP.
Torneio aberto aos 4 livros da WRG, em 4
jornadas.
26 e 27 de Fev.  em Modeltroia2005.
Estamos a contar com demonstrações de
DBM e AWr.

eónicos 22 de Janeiro no Forte do Bom
Sucesso, junto á Torre de Belém.
Jogo/Demonstração Ataque de Reynier na
Batalha do Buçaco.
26 e 27 de Fev.  em Modeltroia2005.
Mais um grandioso cenário de Napoleónicos
vai ser jogado neste fim-de-semana.

 Civil
cana

26 e 27 de Fev.  em Modeltroia2005.
A Guerra Civil Americana vai estar presente
com um grande Jogo/Demonstração.

ONSTRAÇÃO DE NOVAS MODALIDADES
OU NOVAS REGRAS

-te a alguma modalidade ou regra que não se joga na
ó tens que contactar um dos sócios abaixo indicados para
 conjunto organizem uma sessão de demonstração e
-la no Boletim, n'O Virote e na página Web.

os entre parênteses são os responsáveis dos Corpos
s da AJSP que coordenam as actividades assinaladas na
ão.

IZADORES DAS ACTIVIDADES:

do Sousa Antiguidade e Idade Média - DBM

iogo Antiguidade e Idade Média – DBA

l Branco AWr – Regras Arcane Warfare

o Almeida Napoleónicos - Shako

onefrey
 Santos)

Guerra Civil Americana – Regras Bloody
Angle

iogo 2ªGM a 1/300 - Spearhead

arreiro Navais

azette Vietname – Bodycount / Charlie Company

amos 2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

rge Diogo Sci-Fi - Battletech
Boletim Informativo da AJS

mailto:ajsportugal@ajsportugal.org
http://www.terravista.pt/baiagatas/2914


11º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP
1 O 11º Campeonato de DBM é um evento organizado pela Associação de Jogos de Simulação de Portugal (A.J.S.P.) e

realizar-se-á em quatro jornadas entre os dias 5/2/2005 e 16/4/2005, no Espaço de Encontro da Associação de Jogos de
Simulação de Portugal, sito na rua Possidónio da Silva n. º 194 A, em Lisboa.

2 O 11º Campeonato de DBM utilizará, exclusivamente, as regras DBM para Antiguidade e Idade Média (3ª edição),
sendo aceites todas as listas de exércitos legais dos quatro livros de listas para DBM da WRG, sem restrição de datas.

3 Os elementos da Comissão Organizadora e respectivos endereços electrónicos para contacto são os seguintes:
Fernando Sousa blackbeard@sapo.pt
Filipe Martins santos_martins@aeiou.pt
Orlando Almeidaorlando.almeida@ajsportugal.org

4 As inscrições são individuais e devem ser enviadas para a Comissão Organizadora, em qualquer formato electrónico, ou
para a sede da AJSP, até ao dia 31/1/2005.

5 As inscrições estão abertas a todos: sócios e não sócios da AJSP. O custo de inscrição será de 7,5  Euros para os não
sócios, que cobrirão os 4 jogos realizados do Torneio.

6 A inscrição deverá possuir os seguintes dados:
•  Nome, Telefone e e-mail do jogador.
•  Número de Livro e da lista do exercito.
•  Constituição do exército, com a descrição dos elementos, comandos, nº de elementos, nº de elementos equivalentes,

valor de desmoralização (tanto de cada um dos comandos como do exército) , distribuição da bagagem pelos
comandos e indicação se a mesma é móvel ou imóvel.

7 As listas base serão afixadas no EE, e colocadas na página da AJSP, (http://www.ajsportugal.org) até 04/02/2005.
8 Os jogos serão realizados a 400 pontos.
9 A Comissão Organizadora averiguará todas as inscrições de forma a verificar se todas as fichas estão correctamente

preenchidas em todas as suas alíneas e se as listas de exército estão conforme as regras e os livros da WRG.
10 Sempre que for detectada uma anomalia nas listas base, esta será comunicada ao jogador para que a corrija e apresente

nova lista.
11 O não cumprimento do definido no ponto anterior ou a apresentação em jogo de uma composição de exército diferente

da lista apresentada para o jogo, implica a anulação desse jogo, com vitória por 10-0 para o adversário.
12 O emparceiramento realizar-se-á o mais tardar até 10 dias antes de cada jornada. Utilizar-se-á o sistema SSM-DBM,

para emparceiramento e pontuação o qual especifica os valores de 2-1-0, respectivamente para Vitória – Empate -
Derrota.

13 Apenas o exército é fixo, as listas específicas por adversários não são obrigadas a pertencerem ao mesmo período da lista
genérica, sendo que a sua composição pode variar para as quatro jornadas. Os jogadores devem enviar até 48   horas   antes
da   realização   dos   jogos   a   descrição  da  lista   que   irão   usar  ( seguindo  os  mesmos  critérios   da  lista  entregue  no
acto  da  inscrição ),  para  todos os  organizadores, tendo o cuidado de verificar se algum deles irá ser seu adversário, devendo
nesse caso apenas enviar a lista para os outros dois elementos da organização.
A não entrega da lista dentro deste prazo, implica a obrigatoriedade de utilização pelo jogador da lista entregue no acto da
inscrição (lista base).

14 Um membro da comissão organizadora nunca deverá verificar a lista do seu adversário sendo esta tarefa sempre
delegada para outro membro da comissão.

15 No caso particular dos jogos realizados fora das datas marcadas, não haverá, em princípio, um elemento da organização
presente. Assim, para além do disposto no ponto 13, deverão os jogadores levar cópia da lista específica para esse jogo,
e entregá-la ao adversário no fim do jogo. Em caso de dúvida, poderá o adversário apresentar essa lista à organização,
que decidirá da validade ou não da mesma e de eventuais consequências para o jogador em caso negativo, como as
dispostas no ponto 11.

16 As datas e os horários previstos são os seguintes:

•  dia 05/02/2005 1º jogo: das 14H30 às 19H00;
•  dia 05/03/2005 2º jogo: das 14H30 às 19H00;
•  dia 26/03/2005 3º jogo: das 14H30 às 19H00;
•  dia 16/04/2005 4º jogo: das 14H30 às 19H00;
Os jogadores devem apresentar-se no local dos jogos, pelo menos, 10 minutos antes da hora marcada para o início do
jogo, mas será tolerado um atraso de 30 minutos. Quando o atraso se prolongar para lá do referido anteriormente, será
atribuída a vitória ao jogador presente, excepto se os jogadores concordarem em iniciar o jogo para lá do período de
tolerância, não sendo, no entanto alterada a hora do termo do jogo.

Continua na próxima página.
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( Continuação ) 11º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP
17 Na eventualidade de não ser possível realizar um determinado jogo na data prevista, este pode ser realizado em qualquer

altura, desde o anúncio do respectivo emparceiramento até 24 horas para além da data prevista da jornada. A comissão
organizadora deve ser sempre notificada das antecipações e adiamentos, e respectivos resultados dos jogos. A não
iniciação de um jogo antecipado ou adiado implica a sua automática anulação.

18 A escala a utilizar será a 15mm. Apesar de o presente Regulamento não o impor como regra, apela-se aos jogadores
para tentarem apresentar o maior número possível de bases completa e correctamente pintados, em nome da
dignificação do nosso hobby.

19 Um elemento de bagagem é tipicamente representado por uma ou mais tendas se imóvel, um vagão ou vários animais de
carga com condutores se móvel. No entanto é aceite, e mesmo incentivada, uma certa liberdade artística na composição
da bagagem, devendo no entanto esta ser sempre compatível com o período e exercito. (Ex: Se uma pirâmide de degraus
é aceite como bagagem num exército Azteca ou Maia, já não o será num exército Otomano ou Romano.) A Comissão
Organizadora, per si, ou por proposta de qualquer jogador, vetará todo e qualquer tipo de bagagem que não cumpra o
anteriormente descrito.

20 O terreno em cada jogo será colocado conforme as regras DBM.
21 Todo o terreno referido no artigo anterior é da inteira responsabilidade do jogador que o coloca, no entanto a AJSP

colocará ao dispor dos participantes todo o seu material cénico.
22 A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer peça de terreno que não cumpra os quesitos mínimos legais e/ou

estéticos.
23 Não existe limite quanto ao número de jogadas por jogador. Os jogos começarão oficialmente com sinal sonoro dado

pela Organização. Às 18.30 horas, a organização lançará um dado, fazendo multiplicar o valor obtido por 5 (minutos),
sendo esse o tempo restante para o final da jornada. Findo esse tempo será então dado o sinal de fim da jornada,
devendo os jogos terminar imediatamente se o atacante ainda não começou a lançar dados de combate, ou após jogada
completa do defensor em caso contrário.

24 Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo DBM). O tempo atmosférico e as regras de clima só não serão usados se
ambos os jogadores estiverem de acordo.

25 Sempre que dois jogadores efectuem um jogo antecipado ou adiado, devem acordar entre ambos a hora de início, e caso
não tenham definido uma hora de termo para o mesmo, qualquer um dos jogadores pode forçar a fixação do fim
regulamentar do jogo, desde que já tenham decorrido pelo menos 3 horas e 30 minutos a contar do lançamento de dados
para determinação da agressividade. Uma vez atingida a hora de termo o atacante lançará um dado que definirá o tempo
extra nas mesmas condições do ponto 23. O não cumprimento do jogo até ao fim do tempo extra por parte de um dos
jogadores equivale à desistência do mesmo.

26 Quando o termo da jornada for atingido e não existir vencedor, será calculada a pontuação DBM final do jogo através
da seguinte formula: 5 + (Valores dos comandos que conseguiu desmoralizar ao adversário) – (valor dos comandos que
o seu adversário lhe desmoralizou)
e.g: Jogo acaba por tempo e o jogador A destruiu o C in C do jogador B que tem 4 comandos, no entanto o jogador B
conseguiu desmoralizar um dos três comandos (que não o do C in C) do jogador A
•  jogador A: 5 + 2 – 1 = 6
•  jogador B: 5 + 1 – 2 = 4
Vitória do jogador A por 6/4.

27 Não será permitida a utilização de dados dos próprios concorrentes. A organização fornecerá os dados para todas as
jornadas da competição. Os dados devem ser lançados em zona própria da mesa, definida pelos jogadores ou pela
organização. No caso dos dados serem lançados em outra zona será o adversário a decidir da validade do lançamento.
Um lançamento de dado só poderá ser considerado válido, quando o dado estiver numa posição horizontal e
directamente em contacto com a mesa.

28 Os prémios a atribuir são:
•  Trofeu para o  primeiro classificado.
•  Diplomas com a respectiva classificação para todos.

29 A Comissão Organizadora é representada por Fernando Sousa, Filipe Martins e Orlando Almeida.
30 Apenas serão aceites recursos relativos a jogos não completados. O termo de um jogo implica a aceitação do resultado

final por parte dos dois jogadores. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os eventuais recursos que sejam
apresentados, por escrito, até 24 horas após o início do jogo.

31 A inscrição no 11º Campeonato de DBM implica a aceitação deste regulamento.
32 Qualquer alteração a este regulamento será dada a conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
33 Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

A Organização


