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E d i t o r i a l
Aqui está O Virote nº 20, porque cá
continuamos a editar O Virote e poque
este não entra de férias, apesar de mudar
de Redactor-Chefe.
Este Virote tem por motivos próprios da
actividade da AJSP de publicar 2
anúncios / regulamentos das duas
actividades que se iniciam e realizam em
Setembro, de forma a possibilitar a sua
divulgação aos associados da AJSP e a
permitir a sua inscrição tanto no 8º
Campeonato Nacional, como no 1º
Torneio Aberto da AJSP 2001 – Costa de
Caparica.
Terminamos desejando a todos os sócios
da AJSP, assim como às suas familias
umas mais que Boas Férias e que todos
nos encontremos de volta em setembro,
tanto no Espaço de Encontro como na
Costa de Caparica.

Reunião de Agosto








Foi
dado
conhecimento
da
correspondência recebida e enviada.
Foi dado conhecimento d’ O Virote
n.º 20.
Atribuição das responsabilidades para
a organização das actividades para a
época de 2001/2002.
Calendarização das actividades para a
época de 2001/2002.
Foi dado conhecimento do ponto de
situação da organização da 1ª
Convenção de Jogos de Simulação da
Costa de Caparica.
Foi dado conhecimento do ponto de
situação
da
organização
da
demonstração de jogos de simulação
na Festa das Colectividades da
Federação
portuguesa
das
Colectividades de Cultura e Recreio.

A Despedida
20 meses a fazer O Virote.
608 dias a fazer O Virote.
20 números de um novo Virote, com uma nova estrutura, mais complexa, com
mais rúbricas, mais textos, mais imagens e também mais colaboração, de mais
sócios, mas com objectivos a cumpri, objectivos esses definidos desde o número
1 desta 2ª série.
Um novo Virote, onde o confronto de opiniões, ou, como alguns dizem, o
choque de personalidades, foi, por vezes, claro nas linhas d’ O Virote, mas sem
qualquer tipo de censura, ou de constrangimento, porque não cabe ao corpo
redactorial d’ O Virote ser censor ou adoptar critérios inquisitoriais para a
publicação de qualquer artigo, concorde ou não com o seu conteúdo.
20 meses onde sempre se adoptou como ponto de honra o publicar
atempadamente todos os textos dos associados, nunca estando, qualquer artigo,
mais de um número a aguardar publicação (obedecendo aos diversos níveis de
prioridade, definidos pela AJSP), para além de que sempre se manteve a forma
original de cada um dos artigos, desde que tal fosse possível e que não colidisse
com a linha gráfica geral d’ O Virote, assim como sempre se procurou
acompanhar cada um dos artigos com fotos ou desenhos de forma aligeirar o
próprio aspecto gráfico da publicação, apesar de na sua maioria os autores não se
preocuparem minimamente com isto.
608 dias onde se procurou diversificar a oferta de artigos, mas como sempre
dependendo da boa vontade e do espirito voluntário dos sócios, umas vezes
tivémos mais sucesso outras nem por isso.
Mas algum trabalho foi feito e podemos dizer que deixámos um Virote que serve
perfeitamente para aquilo que foi destinado e que é ser o Boletim Informativa da
Associação de Jogos de Simulação e não prtende ser mais nada do que isto, até
porque assim já dá trabalho mais que suficiente aos seus redactores.
Um novo ciclo vai iniciar-se e quero apenas deixar aqui expresso um “conselho”
aos novos redactores (principalmete ao novo redactor-chefe) não se deixem cair
na tentação de pensarem que a vossa opinião é melhor que a dos outros sócios,
mesmo que os artigos que estes escrevam e as respostam que provoquem de
outros sócios, sejam aparentemente prejudiciais à AJSP, porque nada é mais
prejudicial do que o unanimismo bacoco e sem substância e não receiem que
outros possam ler os nossos artigos ou as respostas que provocam, porque a
nossa liberdade individual é concerteza mais importante.
Um novo ciclo vai inciar-se a partir do mês de Setembro (o terceiro na, ainda
curta, vida d’ O Virote) com a mudança do Redactor-Chefe d’ O Virote que
volta a ser o João Pedro Especial, que irá concerteza manter O Virote a chegar
atempadamente às nossas caixas de correio.
NOTA

O Virote não pode assumir a responsabilidade de artigos que utilizem indevidamente textos e livros de outros autores. Todos os colaboradores são informados
previamente de que devem citar as fontes e a bibliografia utilizadas na concepção do seu artigo, pelo que qualquer utilização abusiva de outros trabalhos deve ser
imputada, apenas e só, ao(s) autor(es) do(s) respectivo(s) artigo(s).
Deve esta nota ser considerada como aviso prévio a eventuais colaboradores d’ O Virote.

Responsáveis

8.

3º Torneio Aberto da AJSP de 2001
João Diogo

9.

Torneio Nacional de Simulação Histórica com Figuras
(Sevilha)
João Caroço

Plano de Actividades para 2001 - 2002
A seguir transcreve-se as diversas actividades que constituem
o Plano de Actividades para 2001, com o nome de cad um
dos responsáveis. No próximo número serão indicadas as
datas (possíveis) de realização de cada uma das actividades.
1.

Boletim Informativo
João Especial

2.

Página Web
João Diogo

3.
4.

Comemoração do 5º Aniversário
A Direcção
Antiguidade e Idade Média
4.1. Nova tabela para o ranking nacional
João Especial
4.2. 8º Campeonato de Portugal
Orlando Almeida
4.3. 1º Torneio para 4 livros da WRG no EE
João Diogo
4.4. 2º Torneio para 4 livros da WRG no EE
Orlando Almeida
4.5. 3º Torneio para 4 livros da WRG no EE
Ricardo Simas
4.6. 5º Trofeu Viriato
Eduardo Santos
4.7. 5º Trofeu Ulisses
Nuno Alves
4.8. 2º Trofeu César
Eduardo Santos
4.9. 5º Trofeu Pelágio
João Diogo
4.10. 5º Trofeu Nuno Alvares Pereira
Ricardo Simas
4.11. 6ª Taça de Portugal
Augusto Martins

10. Demonstração na Festa das Colectividades da FPCCR
João Diogo
11. DBA
11.1. 2º Torneio de DBA da AJSP “Águia Imperial”
João Caroço
11.2. Torneio para 4 livros da DBA no EE
João Caroço
12. Battletech
12.1. 1ªs 24 horas da AJSP
João Jorge
12.2. 1º Torneio
João Jorge
12.3. 2º Torneio
João Jorge
12.4. 3º Torneio
João Jorge
12.5. 4º Torneio
João Jorge
12.6. 5º Torneio
João Jorge
13. Napoleónicos
13.1. 48 horas de Shako
João Especial

5ª Taça de Portugal

Final
Cartagineses versus Egípcios
Desde início Aníbal ficou nervoso quando observou a
disposição do terreno, entre as suas tropas e as adversas
encontrava-se um rio, obstáculo natural com que este nunca
tinha contado.

5.

4º Grande Prémio Cidade de Almada de Jogos de
Simulação.
Augusto Martins

6.

1º Torneio Aberto da AJSP de 2001 integrado na 1ª
Convenção de Jogos de Simulação da Costa de Caparica
João Diogo

Nervosamente Aníbal mandou de início alguns Númidas
inspecionar o rio, tendo esta audácia logo custado as
primeiras baixas do dia. A disposição em que alguns
guerreiros Gauleses se encontravam também não era a
melhor. Não tendo conseguido conter o ímpeto destes seus
aliados, o exército Cartaginês viu o seu flanco esquerdo
muito cedo envolvido em escaramuças. Para evitar o cerco
dos guerreiros, Aníbal viu-se na obrigação de envolver a
quase totalidade das suas reservas repelindo assim o ataque
ao flanco mas ao custo de um número elevado de baixas para
cada lado.

7.

2º Torneio Aberto da AJSP de 2001
João Especial

Ao mesmo tempo em que o exército Cartaginês procurava
segurar o seu flanco esquerdo, na outra ponta do mapa, os

4.12. Convívio de 25mm
Eduardo Santos

arqueiros Egípcios posicionados no flanco oposto do rio
estavam a fazer pesadas baixas nas tropas ligeiras espanholas.
O pânico parecia estar a instalar-se, apenas uma solução
parecia restar... procurar a vitória num ataque frontal!

obliquamente em relação ao eixo de avanço inimigo, para lhe
expor flancos e obrigá-lo a gastar PIPs adicionais. É claro
que isto só é possível se tivermos o flanco mais exposto
protegido por um bosque.

Aníbal mandou carregar as tropas que se encontravam no
centro. Os Guerreiros com ajuda dos veteranos Líbios e da
cavalaria espanhola ainda conseguiram matar um general e
abrir grandes brechas nas coesas linhas Egípcias... mas já era
tarde de mais, o número de baixas sofridas já ultrapassava o
que até os mais experimentados alguma vez tinham visto...

Uma tropa que uso muito é a horda de LH(F). Com efeito
tento sempre ter superioridade numérica em LH quando estou
a fazer a lista para um jogo. Como não há nada mais rápido
que eles, a sua função é tentar infiltrar-se (mesmo através de
bosques!) e obrigar o inimigo a reagir e gastar PIPs.

A Aníbal apenas restava a fuga e esperar que as águas que
tanto lhe tinham sido adversas lhe fornecessem pelo menos
alguma protecção acuando da retirada.

Mais uma vez o objectivo é obrigar o adversário a cometer
erros, os quais se forem pontuais são rapidamente explorado
pelos LH, se forem importantes ou puderem acarretar a
quebra dum comando podem implicar o empenhamento da
cavalaria

Orlando Almeida

Como eu jogo com...

Russos

(lista XXX, livro 3)

Ou como eu jogo com: Rus Tardios.
Escusam de ir á procura deste nome nos livros de listas.
Refiro-me ao exercito do Livro III que erradamente tem
como nome Early Rússia. Acerca disto não direi mas nada
por agora e vamos ao exercito!
Esta lista tem uma grande vantagem: O adversário nunca
sabe com o que vai apanhar em cima! Ora posso fazer um
exercito de cavalaria com 40 elementos de Cv(O), ora um
exercito de infantaria pesada com 24 bases de Sp(O) e (I)
apoiados por plissai, ou ainda um exercito de LH(F) com 28
bases, para já não falar que 18 Ax e 12 Ps são uma boa base
para um exercito de infantaria ligeira. Claro que é sempre
possível fazer uma composição destes 4 para aumentar ainda
mais a confusão!
A outra vantagem é o tamanho do exercito. Com os
elementos mais caros a custar 7 pontos e com uma media de
4 pontos por elemento, facilmente se tem em cima da mesa
80 a 90 elementos, com todas as vantagens que isto acarreta.
Isto possibilita usar 4 comandos sem problemas de
fragilidade.
Outro ponto forte é que, tirando 4 bases de Kn(F) opcionais,
não existem tropas impetuosas que nos obriguem ao combate
ou a gastar PIPs onde não são necessários.
Posto isto vamos ás tácticas!
Com agressividade 0 e um Wd como peça de terreno
obrigatória é fácil colocar pelo menos um bosque encostado a
um dos lados da mesa. Aqui podemos emboscar, não só os
óbvios Ax e Ps, como também Kn(F) para dar uns bons
ataques de coração ao adversário. Com efeito umas das
grandes vantagens deste exercito é que tem uma boa escolha
de terreno, a qual por um lado limita as escolhas do atacante
(não há WW, Rd ou H(s)), por outro permite colocar bosques
e pântanos de modo a canalizar o ataque do inimigo e retirarlhe a vantagem de jogar primeiro.
A táctica básica é jogar no contra ataque. Também ganhei o
habito de colocar grupos importantes de Sp ou Cv

A bela da infantaria, digna herdeira da infantaria dos Rus,
serve basicamente de pára-choques contra Kn ou mesmo
Wb ou de força de bloqueio entre dois bosques.
Para alem disso é um exercito colorido, com muitas
bandeiras, no qual figuras de Bizantinos, Gaznavidas,
Mamelucos e Vikings não ficam nada mal.
João Especial
Schlacht bei Hanau

As duas batalhas de Hanau
30 e 31 de Outubro de 1813
(2ª parte)

EXÉRCITO BÁVARO – AUSTRÍACO
Comandante em chefe
General de cavalaria, Carl Philipp Graf von WREDE
Corpo Bávaro
Comandante: General Carl Philipp Graf von WREDE
(cerca de 15.000 homens de infantaria e 3.000 de cavalaria)
2ª Divisão – Beckers
 Brigada Pappenheim
4° Regimento de Linha - Saxe Hildburghausen [1]
5° Batalhão Ligeiro [1]
4° Regimento de Landwehr - Salzburg [1]
9° Regimento de Landwehr - Regensburg [1]
 Brigada Zollern
6° Regimento de Linha – Herzog Wilhelm [2]
13° Regimento Landwehr - Innsbruck [1]
14° Regimento Landwehr - Anspach [1]
 Artilharia divisional - Caspers
Bateria de artilharia a cavalo – 6 libras [6]
Bateria de artilharia a pé – 6libras [8]
3ª Divisão – Lamotte
 Brigada Von derStockh
11° Regimento de Linha – Kinkel [2]
7° Regimento de Linha - Löwenstein [1]
Legião móvel do Danúbio [1]
 Brigada Deroy
5° Regimento de Linha - Preysing [1]
8° Regimento de Linha - Herzog Pius [1]

9° Regimento de Linha - Isenbourg [1]
5° Regimento de Landwehr - Münich [1]
6° Regimento de Landwehr - Lindau [1]
 Artilharia divisional - Wagner
Bateria de artilharia a cavalo – 6 libras [6]
Bateria de artilharia a pé – 6libras [8]
Divisão de Cavalaria
 Brigada Wieregg
1° Regimento de Chevau-légérs [3]
2° Regimento de Chevau-légérs [3]
7° Regimento de Chevau-légérs [4]
 Brigada Ellbracht
3° Regimento de Chevau-légérs [3]
6° Regimento de Chevau-légérs [3]
 Brigada Dietz
4° Regimento de Chevau-légérs [3]
5° Regimento de Chevau-légérs [1]
 Reserva de artilharia de corpo – Colonge
2 Baterias de artilharia a cavalo – 6 libras [12]
Bateria de artilharia a pé – 6 libras [8]
2 Baterias de artilharia de posição – 12 libras [12]
Corpo Austríaco
Feldmarschall-lieutenant, Barão FRESNEL
(cerca de 18.000 homens de infantaria e 6.000 cavaleiros)
1° Divisão – Bach
 Brigada Hardegg
3° Batalhão de Jägers [1]
1° Regimento de Grenz - Szekler [1]
Bateria de artilharia a pé – 6 libras [4]
 Brigada Wolkmann
Regimento do GrossHerzog Rudolph [4]
Regimento Jordis [4]
Bateria de artilharia a pé – 6 libras [4]
2ª Divisão – Trautenberg
 Brigada Diemar
Batalhão de Granadeiros Kramer [1]
Batalhão de Granadeiros de Pest [1]
Batalhão de Granadeiros Frisch [1]
Bateria de artilharia a pé – 6 libras [4]
 Brigada Klenau
Batalhão de Granadeiros Mossel [1]
Batalhão de Granadeiros Puttean [1]
Batalhão de Granadeiros Posmann [1]
Batalhão de Granadeiros Lany [1]
Bateria de artilharia a pé - 6£ [4]
Divisão de Cavalaria – Spleny
 Brigada Tillon
Regimento de Hussardos do GrossHerzog Joseph [6]
Regimento de Hussardos de Frimont [6]
Regimento de Hussardos Szekler [4]
 Brigada Sprethy
Regimento de Dragões de Knesevich [6]
Regimento de Ulanos de Schwarzenberg [6]
Regimento de Couraçeiros do Fürst von Lichtenstein [4]

 Reserva de artilharia do corpo – Stwrtnick
Bateria de artilharia de posição – 12 libras [6]
2 Baterias a pé – 6 libras [12]
1 Companhia Sapadores
Streifcorps (corpo independente) Austriaco
Coronel, Graf Mensdorf
(cerca de 1000 cavaleiros)
2 regimentos de cossacos [4]
Regimento de Hussardos do GrossHerzog Ferdinand [2]
Regimento de Hussardos de Hesse-Homburg [1]
Regimento de Drag ões de Neumark (Prussianos) [1]
Partisans Russes
Czernitcheff, Orloff-Denisoff
Cossacos irregulares [4]
Disposição do exército Bávaro-Austriaco
Direita
Na frente, a brigada austríaca Hardegg. Atrás a 2° divisão
bávara nas duas margens do Kinzig. Atrás do Kinzig, a
brigada austríaca Wolkmann à direita, e divisão de cavalaria
austríaca Spleny à esquerda. Escaramuçadores emboscados
no bosque de Lamboi
Centro
A 3° divisão de infantaria bávara em duas linhas, entre a
estrada de Gelnhausen e Neuhof. Na primeira linha a brigada
de Von der Stockh, em segunda linha a brigada Deroy.
Esquerda
Na frente, as reservas de artilharia de corpo bávara e
austríaca, formando uma grande bateria de ambos os lados da
estrada. Atrás da linha de artilharia, a cavalaria bávaraaustriaca: na primeira linha, a divisão de cavalaria bávara; em
segunda linha, a divisão de cavalaria austríaca. Atrás e à
esquerda, já na estrada para Friedberg o Streifcorps de
Mensdorf.
Em reserva
A divisão Trautenberg em Hanau, com a brigada Klenau na
cidade velha e a brigada Diemar na cidade nova, junto à porta
de Nuremberg e vários destacamentos de cavalaria na estrada
para Frankfurt Am Main e a sudeste de Hanau.
Filipe Soeiro

8.

A partir de dia 30.08.2000 poderão os concorrentes
contactar a Comissão Organizadora de forma a serem
informados do calendário dos jogos e horário dos
jogos (período A - 15.00Horas, ou período B –
20.00Horas) (utilizar-se-á unicamente o período B,
caso o número de inscrições, assim o obrigue).

9.

O 8º Campeonato de Portugal de A.I.M. será
disputado em 4 (quatro) jornadas, em sistema suíço
para aparcelamento dos jogadores.

10.

O terreno a utilizar em cada jogo, é da
responsabilidade dos jogadores envolvidos. No
entanto a A.J.S.P. colocará à disposição dos
interessados todo o terreno que possuir e esteja
disponível, em cada uma das sessões do campeonato.
Não deverão os jogadores permitir a utilização de
peças de terreno que não representem realmente o
pretendido. Para efeitos da dignificação da
modalidade a Comissão Organizadora, per si, ou por
proposta de qualquer jogador, poderá vetar todo e
qualquer tipo de material (a imitar peças de terreno)
que não apresente as condições mínimas de
semelhança com o que pretende representar. É
absolutamente proibido a utilização de casas ou
edifícios que não sejam do período ou da área
geográfica do exército do jogador.

11.

O tempo de duração máxima de um jogo será de
100mn por jogador. Encontra-se incluída a colocação
do terreno de jogo. O tempo gasto será controlado
através de relógio.

12.

Os jogos do período A, terão que terminar
impreterivelmente ás 18.50H, e para o período B,
terão que terminar ás 23.50H.

13.

Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo
A.I.M.). Será atribuída a derrota ao jogador que
ultrapassar o seu tempo de jogo.

14.

Caso os limites temporais das 18.50H, e das 23.50H,
sejam atingidos, será homologado o resultado de
acordo com a pontuação vitória / derrota.

15.

A pontuação em cada jogo, para efeitos de
classificação será a seguinte: Vitória: 3 pontos,
Empate: 1 ponto, Derrota: 0 ponto.

16.

Como o sistema suíço para aparcelamento não permite
empates, e como na TCG, que se inicia com este
campeonato, todos os jogadores se encontram com 0
(zero) pontos, o desempate na classificação final entre
os jogadores será encontrado da seguinte forma:
a) Resultado entre eles.
b) Maior pontuação A.I.M. no trofeu (10:0; 9:1; 8:2;
7:3; 6:4 e 5:5);
c) O 1º empate, ou a 1ª derrota mais tardia (o) (em
relação ao número da jornada).

17.

É obrigatório considerar a classificação definida pelas
regras (de 0 a 10) para efeitos de classificação na
Tabela de Classificação Geral (T.C.G.). A não
consideração da classificação definida pelas regras
implica a atribuição de pontuação de 0 (zero) e
averbada a derrota, a cada um dos jogadores.

8º Campeonato de Portugal
de AIM/DBM
REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO
1.

O 8º Campeonato de Portugal de A.I.M. é uma
organização da Associação de Jogos de Simulação de
Portugal (A.J.S.P.) e realizar-se-á nos dias 1 de
Setembro, 15 de Setembro, 6 de Outubro e 20 de
Outubro de 2001.

2.

O 8º Campeonato de Portugal de A.I.M. utilizará,
exclusivamente, as regras da A.J.S.P. para
Antiguidade e Idade Média (3 ª edição) e serão usados
os 4 livros da W.R.G. (2ª edição).

3.

As inscrições têm início no dia 06.08.2001 e
terminam no dia 29.08.2001. A ficha de inscrição
deverá ser preenchida na sua totalidade e entregue em
envelope fechado. A ficha de inscrição poderá ser
enviada para a sede da A.J.S.P., sito na Rua do Pai
Calvo, n.º 8, Bairro de Caselas, 1400-265 Lisboa, ou
comunicada pelo telefone 213 018 098. Quando a
inscrição for efectuada pelo telefone, todos os dados
referidos na ficha de inscrição têm de ser dados, tendo
a ficha de inscrição de estar na posse da organização
até ao dia 29.08.2001, mantendo toda a informação
prestada pelo telefone. Se este prazo não for cumprido
o exército será retirado do sorteio. Os jogadores não
sócios da AJSP terão de pagar uma inscrição de
1.000$00 para poderem participar no campeonato,
dando acesso esta inscrição à utilização do EE, para a
realização dos jogos correspondentes.

4.

O não cumprimento do definido no ponto anterior ou
a não obediência integral à sua lista de exército
(definida na ficha de inscrição), implica a irradiação
da competição.

5.

A Comissão Organizadora averiguará todas as
inscrições de forma a verificar se todas as fichas estão
correctamente preenchidas em todas as suas alíneas.

6.

A escala a utilizar será a 15mm e os jogos serão
realizados a 400 pontos. Cada jogador deve apresentar
300 pontos completamente pintados e baseados,
excepto os jogadores que participarem pela primeira
vez nesta competição. As figuras devem representar
com precisão o seu tipo de tropa. As únicas
excepções vão para os generais, oficiais, músicos e
porta-estandartes que devem estar realçados no
elemento de modo a representarem um elemento de
comando, mesmo não sendo, obviamente o tipo de
tropas combatentes desse elemento. 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.

7.

O 8º Campeonato de Portugal de A.I.M. realizar-se-á,
exclusivamente, no Espaço de Encontro da
Associação de Jogos de Simulação de Portugal, sito
na Rua Cidade de Cardiff, N.º 35, 2ª Cv. Dtº, 1000
Lisboa.

18.

Cabe aos jogadores envolvidos a comunicação do
resultado do jogo à Comissão Organizadora.

19.

A falta de comparência é equivalente a uma derrota
por 10:0. É considerada falta de comparência a
ausência injustificada a um jogo.

20.

Um jogador que por motivos superiores não possa
realizar o(s) seu(s) jogo(s) tem de avisar, com a
antecedência, mínima, de 48h os seus adversários
marcando nessa informação a(s) nova(s) data(s) de
realização do(s) jogo(s). Os jogos alterados têm de ser
realizados até ao dia 15 de Setembro para jogos da 1ª
jornada, até ao dia 6 de Outubro para jogos da 2ª
jornada, até ao dia 20 de Outubro para jogos da 3ª
jornada e até ao dia 27 de Outubro para jogos da 4ª
jornada. Deverá depois informar a Comissão
Organizadora do jogo anulado e da nova data. Após
primeiro adiamento a não realização do jogo resultará
sempre na derrota do jogador que pediu o primeiro
adiamento.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

deslocar uma base para uma posição que não seja a
definitiva para a respectiva jogada.
28.

A Comissão Organizadora é constituída por: Orlando
Almeida e João Diogo. Cabe à Comissão
Organizadora decidir sobre os eventuais recursos que
sejam apresentados. Os recursos deverão ser entregues
por escrito até 15 minutos após a conclusão do jogo,
passando este prazo não será aceite qualquer protesto.

29.

A participação no Campeonato de A.I.M. implica a
aceitação das regras de funcionamento do Espaço de
Encontro da A.J.S.P.

30.

A inscrição no Campeonato de A.I.M. implica a
aceitação deste regulamento.

31.

Qualquer alteração a este regulamento será dada a
conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.

32.

Todos os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão Organizadora

Se os prazos indicados no ponto anterior não forem
cumpridos, a não comparência do jogador será
considerada ausência injustificada.
Após a alteração dos seus jogos, cabe aos jogadores
fazerem a reserva da mesa no Espaço de Encontro,
pessoalmente no local ou para Orlando Almeida, pelo
931015196, ou pelo e-mail orlando.almeida@clix.pt,
até 48 horas antes do jogo.
Os concorrentes devem apresentar-se no Espaço de
Encontro da A.J.S.P., pelo menos, 15 minutos antes da
hora marcada para o início do jogo.
Será tolerado um atraso, até 15 minutos, após a hora
marcada para o início do jogo. Quando o atraso se
prolonga para lá do referido no ponto anterior, será
atribuída a vitória ao jogador presente, excepto no
caso de os jogadores concordarem em iniciar o jogo
para lá do período de tolerância. No entanto, não é
alterada a hora de término do jogo.
Os jogos que não se realizarem não contarão para a
T.C.G.
Não será permitida a utilização de dados dos próprios
concorrentes. A organização fornecerá os dados para
todos os jogos 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 totalmente horizontal.
Aconselha-se a utilização copos para o lançamento
dos dados de forma a evitar que estes danifiquem as
figuras na mesa.
Qualquer movimento de um elemento (base) não pode
ser refeito depois de efectuado, excepto em caso de o
movimento vir a ser considerado ilegal de acordo com
o indicado nas regras. Os jogadores podem utilizar
bases auxiliares para efectuarem medições, mas nunca

A Organização

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do jogador: __________________________________________
Telefone: ____________ (casa) (das __H__ às __H__)
Telefone: ____________ (emprego) (das __H__ às __H__)
e-mail : ________________________ @ ___________________
Móvel: ________________________________________
Nome do exército: __________________________________________
Livro n.º _____
Lista n.º _____
Ano __________
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3º Grande Prémio “Cidade de Almada” de Jogos de Simulação

Uma Opinião...
A redacção d’ O Virote e a direcção da AJSP teve conhecimento da opinião de JOAQUIN RUIZ FERNANDEZ sobre a
organização do nosso 3º Grande Prémio “Cidade de Almada” de Jogos de Simulação.
É de salientar que esta opinião deve-se apenas ao regulamento, até porque foi emitida em 27 de Março de 2001 e portanto antes
da sua participação efectiva em Almada.
“Hay reglas mu cachondas par er torneo de Portugal, algunas parecen interesantes, ahora os cuento:
1. El día 4 es el último de para la inscripción.
2. El Día 7 se realiza un sorteo y Atención, conocerás a tus cuatro adversarios para el torneo, sus ejércitos (no lista de ejercito)
y además por si fuera poco el tablero en el que juegas (con terreno y todo) y el lado de salida de tu ejercito en el mismo.
3. El sábado hay una partida nocturna, es decir, se empieza a las 20:20 y se termina a las 23:40.
4. Se juega a 300 puntos!!!!!
5. Las plaquetas deben ser las reglamentarias, es decir, un Irr Ax esta compuesto por 3 figuras y un Kn (X) de cuatro.
6. Hay trofeos para casi todo el mundo, (siempre es de agradecer).
7. La Organización facilitará los dados y estos solo podrán lanzarse en una zona determinada del tablero, si el dado se sale de la
zona delimitada el adversario decidirá si es valida la tirada o si se tiene que repetir.
8. Cada partida tiene 20 jugadas máximas por jugador y el tiempo de este no puede superar los 100 minutos. Cronometrados
por relojes de ajedrez. Si excedes de tu tiempo pierdes automáticamente por 10:0.
9. Las victorias son 3 puntos los empates 1 las perdidas 0 puntos y en caso de empate se tiene en cuenta la relación de victoria
de tus partidas anteriores. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 y 5:5).
10. Se participa por equipos o individual.”

1º Torneio Aberto de AIM/DBM
da AJSP

Joaquín Ruiz

1ª CONVENÇÃO DE JOGOS DE SIMULAÇÃO DA COSTA DE CAPARICA
REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO

1. A 1ª Convenção de Jogos de Simulação da Costa de
Caparica é uma organização da Associação de Jogos de
Simulação de Portugal (A.J.S.P.) e realizar-se-á nos dias
29 e 30 de Setembro de 2001, na Costa de Caparica e
integra o 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001.
2. As inscrições são individuais e terminam no dia 14 de
Setembro de 2001. A inscrição será entregue em
envelope fechado, com a identificação do jogador no
exterior do envelope e pode ser entregue no Espaço de
Encontro da A.J.S.P. sito na Rua Cidade de Cardiff, n.º
35, 2ª Cv Dtº, 1000 Lisboa ou na sede da A.J.S.P., sito na
Rua do Pai Calvo, N.º 8, Bairro de Caselas, 1400 Lisboa,
ou pelo Fax 213 018 098 ou pelo e-mail
AJSportugal@net.sapo pt. A Organização confirmará a
sua recepção. A inscrição deverá possuir os seguintes
dados:
 Nome, Morada, Telefone e Mail do jogador
 Livro, Lista, Nome e ano do exercito.
3. O Sorteio realizar-se-á no dia 18 de Setembro de 2001,
pelas 21h30, no Espaço de Encontro da A.J.S.P. sito na

Rua Cidade de Cardiff, n.º 35, 2ª Cv Dtº, 1000 Lisboa e
servirá para:
a) o emparceiramento dos jogadores;
b) a atribuição das mesas de jogo;
c) a atribuição do lado da mesa em que cada jogador
colocará o seu exército.
4. Após o sorteio será fornecido a todos os jogadores uma
lista dos seus 4 adversários, assim como plantas do
terreno das 4 das mesas de jogo e o lado da mesa em que
colocará o seu exército.
5. O horário do 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001é o
seguinte: dia 29.09.2001 – 1º jogo: das 15H00 às 18H20;
Jantar: das 18h20 às 20H10; 2º jogo das 20H20 às 23H20;
dia 30.09.2001 – 3º jogo: das 09H30 às 12H50; Almoço:
12H50 às 15h00; 4º jogo: das 15H30 às 18H20;
apuramento das classificações: das 18H30 às 19H00;
entrega dos prémios: das 19H00 às 19H30.
6. Os concorrentes 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, até 5

minutos, após a hora marcada para o início do jogo,
quando o atraso se prolonga para lá do referido no ponto
anterior, será atribuída a vitória ao jogador presente,
excepto no caso de os jogadores concordarem em iniciar
o jogo para lá do período de tolerância, devendo no
entanto terminar sempre no período de tempo da sessão
respectiva.

terminar sempre à hora indicado no ponto 5 deste
regulamento. Quando se atingir este tempo e o jogo não
tiver terminado, será encontrado o vencedor pelos
critérios definidos nas regras em Vitória e Derrota ou no
caso de não se poder encontrar um vencedor, aplicar-se-á
derrota por 0-10 aos dois jogadores.
17. Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo D.B.M.).

7. O 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001 utilizará,
exclusivamente, as regras A.I.M. (3ª edição).
8. Os exércitos são, exclusivamente, os publicados nos
livros da W.R.G. para D.B.M. (2ª edição).
9. O 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001 será disputado em
4 (quatro) jornadas.
10. Os jogos serão realizados a 400 pontos.
11. Cada jogador deve entregar uma cópia da lista do exército
com o qual vai jogar, à Comissão Organizadora, 5
minutos antes do jogo se iniciar.
12. A não obediência integral à sua lista de exército [definida
na ficha de inscrição (Ponto 2 deste regulamento) e na
cópia da lista do exército (Ponto 11 deste regulamento),
implica a marcação de derrota no jogo em causa por 0-10
ou a feitura de uma nova lista no seu tempo útil de jogo.
13. Cada jogador deve apresentar todas as figuras e modelos
completamente pintados e baseados. As figuras devem
representar com precisão o seu tipo de tropa. As únicas
excepções vão para os generais, oficiais, músicos e portaestandartes que devem estar realçados no elemento de
modo a representarem um elemento de comando, mesmo
não sendo, obviamente o tipo de tropas combatentes desse
elemento. 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, devendo corresponder ao tipo de bagagem
utilizado pelo exército em causa. A Comissão
Organizadora, per si, ou por proposta de qualquer
jogador, vetará todo e qualquer tipo de figura que não
cumpra o anteriormente descrito.
14. O terreno a utilizar em cada jogo, é da responsabilidade
da Organização. O terreno de cada mesa será fixo, ou
seja, será definido por sorteio pela organização.
15. A pontuação em cada jogo, para efeitos de classificação
no 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001 será a seguinte:
Vitória: 3 pontos, Empate: 1 ponto, Derrota: 0 ponto. O
desempate para efeitos classificativos, entre os jogadores
será encontrado da seguinte forma:
a) Resultado entre ambos.
b) Maior pontuação D.B.M. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e
5:5).
c) O 1º empate ou a 1ª derrota mais tardia(a) (em relação
ao número da jornada).
16. O tempo de duração máximo de um jogo é de 20 jogadas,
por jogador. Cada jogo deve ser terminado em 3 horas e
20 minutos (tempo real). Cada jogador tem 100 (cem)
minutos, para colocar os seus comandos e para realizar as
suas 20 jogadas. Estes 100 (cem) minutos serão
cronometradas por relógios de Xadrez. Os jogos terão de

18. A falta de comparência a um jogo é equivalente ao
abandono do 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001. Esta
situação implica a substituição de todos os resultados,
feitos até ao momento, por derrotas em 0-10. Aos jogos
não realizados por falta de comparência será atribuído o
resultado de Vitória por 10-0 ao adversário.
19. 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 totalmente horizontal.
20. Os prémios a atribuir são oferecidos pela Junta de
Freguesia da Costa de Caparica.
21. A Comissão Organizadora é representada pelo Sr. João
Diogo (Coordenador da 1ª Convenção de Jogos de
Simulação da Costa de Caparica, que poderá ser
coadjuvado por mais pessoas nomeadas por si.
22. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os eventuais
recursos que sejam apresentados, por escrito, até 10
minutos após a conclusão do jogo.
23. A inscrição no 1º Torneio Aberto da AJSP de 2001
implica a aceitação deste regulamento.
24. Qualquer alteração a este regulamento será dada a
conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
25. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
A Organização
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8º Campeonato de Portugal de AIM/DBM
1 e 15 de Setembro, 6 e 20 de Outubro de 2001
Espaço de Encontro
1º Torneio Aberto da AJSP de 2001
29 e 30 de Setembro
Costa de Caparica

