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Arbitragem
 Todas as etapas serão coordenadas por uma entidade idónea, a designar pela Devir, e a Final Nacional será também supervisionada por um representante 

da editora. As etapas a decorrer nas Convenções Nacionais de Jogos de Tabuleiro serão arbitradas por um árbitro indicado pela Devir; as restantes etapas 
poderão ser arbitradas pelos responsáveis das entidades organizadoras, ou a qualquer por estes delegada.

 Em qualquer mesa na qual as regras gerais do jogo não sejam respeitadas, os jogadores deverão chamar imediatamente o árbitro. A sentença do árbitro é 
final e os jogadores terão de aceitar a sua decisão. Caso as regras não sejam respeitadas, mas os jogadores não o reportem de imediato ao árbitro, a 
situação será encarada como regular e os jogadores deverão aceitar o resultado final do jogo como estando em conformidade. 

 Caso os jogadores se sintam prejudicados com o resultado de qualquer jogo, devido a quaisquer ilegalidades ou a regras não respeitadas, deverão 
informar imediatamente o árbitro. Uma vez registado o resultado e atualizada a tabela classificativa, todos os protestos serão ignorados e nenhum 
resultado poderá ser alterado. O árbitro terá a palavra final quanto ao resultado do jogo.

 Caso as regras do jogo sejam propositadamente desrespeitadas por algum jogador, o árbitro pode desqualificá-lo da etapa em questão. Essa 
desqualificação apenas poderá ocorrer durante o decorrer de um jogo.

 Qualquer jogador que perturbe o bom funcionamento de uma etapa, poderá ser desqualificado, tanto por decisão do árbitro, como do representante da 
Devir. Entenda-se neste ponto também e não exclusivamente, atitudes agressivas, linguagem desadequada, postura física ou questões de higiene.

 Em caso de interrupção de alguma partida derivada ao som de um telemóvel,                                                                                                                                      
o seu proprietário será advertido pela organização da prova. Caso a situação                                                                                                                                      
se repita, o jogador poderá ser excluído da competição, sem direito o apelo.                                                                                                                                       
O mesmo se aplica caso haja interação com elementos externos à competição                                                                                                                                  
durante o decorrer de qualquer partida.
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Formato

 A língua oficial da competição é o português e todos os jogos, serão disputados usando a versão base da edição internacional de The Red Cathedral (não é 
utilizada a variante “Partida Avançada”), que inclua regras em português. Jogadores sem nacionalidade ou sem certificado de residência fiscal portuguesa, 
poderão participar unicamente na Fase de Apuramento da Fase de Qualificação, não podendo disputar a final de qualquer etapa.

 O organizador dispõe de autoridade para a introdução de um tempo limite de turno, por jogador. Caso assim o entenda, o turno de cada jogador passa a 
estar limitado a 1 minuto, contudo, nenhum jogo será terminado antes de um dos jogadores construir a sua sexta secção de catedral (a partida termina no 
final dessa mesma ronda).

 A inscrição e participação no Campeonato Nacional de The Red Cathedral 2023 pressupõe o conhecimento e aceitação das regras do jogo, bem como 
deste regulamento. Caso algum jogador abandone prematuramente a competição - sem razão justificável - e esse abandono prejudicar o normal 
desenrolar da mesma, a organização poderá considerar futuras inscrições desse jogador em competições por si organizadas.

 De um modo geral, quando interessados em participar e desde que os pais e/ou encarregados de educação assim lhes permitam e acompanhem durante o 
evento, a idade mínima recomendada é a indicada na própria caixa do jogo, ou seja, 10 anos.
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Fase de Qualificação 

1ª Fase - Fase de Apuramento

 Todos os jogadores interessados podem se inscrever gratuitamente. Os jogadores que tenham vencido uma qualquer etapa, bem como os segundos 
classificados, ficam impedidos de participar nas restantes etapas da Fase de Qualificação, assim como todos os jogadores que tenham abandonado 
prematuramente qualquer etapa entretanto já terminada.

 Cada qualificativa apenas se realizará com um mínimo de 6 participantes e terá um número limite nunca superior a 16, sendo o mesmo estabelecido 
localmente.

 Cada jogador irá disputar uma única partida de The Red Cathedral, sendo a sua distribuição e a ordem de cada mesa definida pela organização, de modo 
aleatório. A distribuição dos jogadores será efetuada da seguinte forma:
 6 jogadores: Duas mesas de 3
 7 Jogadores: Uma mesa de 4 e uma mesa de 3
 8 jogadores: Duas mesas de 4
 9 jogadores: Três mesas de 3
 10 jogadores: Uma mesa de 4 e duas mesas de 3
 11 jogadores: Duas mesas de 4 e uma mesa de 3
 12 jogadores: Quatro Mesas de 3
 13 jogadores: Uma mesa de 4 e três mesas de 3
 14 jogadores: Duas mesas de 4 e duas mesas de 3
 15 jogadores: Três mesas de 4 e uma mesa de 3
 16 jogadores: Quatro mesas de 4

por etapas
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Fase de Qualificação 

2ª Fase – Final de Etapa de Qualificação

 Apuram-se para a final de cada etapa os vencedores de cada mesa da Fase de Qualificação. Dependendo do número de participantes, poderão ser 
também apurados os jogadores que tenham obtido a melhor percentagem de pontos da sua mesa, até serem encontrados os 4 finalistas.

 A percentagem de pontos é obtida dividindo o numero de pontos de cada jogador envolvido, pelo total da soma dos pontos de cada mesa, seguindo o 
exemplo seguinte:

 Jogador A: 43 pontos Jogador B: 41 pontos, Jogador C: 33 pontos, Jogador D: 44 pontos

 Percentagem do jogador A: 43 / (43 + 41 + 33 + 44) (=) 43 / 161 (=) 0,2671 (=) 26,71%

 No caso de existirem mesas com três jogadores, para que se possa apurar a percentagem dos jogadores dessas                                                                  
mesas, deverá ser encontrado um resultado fictício para um quarto jogador, arredondado às unidades, somando                                                                      
o resultado dos três jogadores envolvidos, dividido por 3. Exemplo:

 Jogador A: 50 pontos, Jogador B: 38 pontos, Jogador C: 42 pontos

 Pontuação do jogador fictício: (50 + 38 + 42) / 3 (=) 130 / 3 (=) 43,33 (=) 43

 Percentagem do jogador C: 42 / (50 + 38 + 42 + 43) (=) 42 / 173 (=) 0,2428 (=) 24,28%

 Apurados os 4 finalistas de etapa, o posicionamento será definido pela percentagem de mesa obtida por cada                                                                          
jogador na 1ª Fase (incluindo os vencedores de cada mesa), sendo a partida iniciada pelo jogador com maior                                                                             
domínio e assim sucessivamente.
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Apuramento para a Grande Final Nacional

 Apuram-se para a Final Nacional os dois primeiros classificados de cada etapa, independentemente do número de participantes de cada uma, desde que 
atingido o mínimo necessário. Em caso de igualdade pontual na partida final da etapa de qualificação, o desempate será feito com recurso à classificação 
com a qual os jogadores se qualificaram para essa final, com privilégio para o jogador com melhor desempenho.

 A Final Nacional reunirá os apurados nas diversas etapas da Fase de Qualificação e terá lugar na Área Metropolitana de Lisboa, em local a indicar 
oportunamente, num Sábado ou Domingo, dos meses de Maio ou Junho.

 Os jogadores que se apurarem para a Final Nacional comprometem-se a comparecer no local anunciado, na data e horário indicado. Os jogadores 
qualificados poderão renunciar a esse direito até às 23:59 horas do dia seguinte à realização da última Etapa de Qualificação, comunicando diretamente 
com o Coordenador Devir, cujos contactos constam neste documento. A sua não comparência, sem renuncia atempada, impedirá o jogador de participar 
em qualquer outra competição organizada pela Devir até final de 2023.

Fase de Qualificação 
por etapas
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1ª Fase – Fase de Apuramento

 A fase de apuramento é composta por quatro rondas para todos os jogadores. Haverá um mapa de jogos que indicará qual a mesa e qual a posição inicial 
de cada jogador em cada ronda, de acordo com o pote para o qual se qualificaram – os vencedores de cada etapa têm entrada no pote 1 ou 2, os restantes 
jogadores serão distribuídos pelos potes 2, 3 e 4, consoante o número de participantes das respetivas Etapas de Qualificação. O mapa de jogos não tem, 
necessariamente, de ser afixado. 

 Nesta fase, os jogadores jogam uma vez em cada posição de escolha inicial e, desde que possível, defrontando sempre adversários diferentes. A variação 
de posição inicial deverá ser feita do seguinte modo: Jogador que na primeira partida jogue na posição 1, deverá jogar a segunda na posição 4 e vice-versa; 
quem tiver jogado na posição 2, deverá jogar na posição 3 e vice-versa.

 Terminadas as duas rondas de apuramento, os quatro primeiros classificados                                                                                                                           
apuram-se para a Final Nacional.

2ª Fase – Grande final

 Disputam a Grande Final do Campeonato Nacional de The Red Cathedral os                                                                                                                                   
quatro jogadores que tenham obtido melhor pontuação na soma das duas                                                                                                                                   
rondas de qualificação. O árbitro do torneio fica responsável pela gestão dos                                                                                                                                   
recursos na mesa e a ordem de escolha de posição inicial será feita de acordo                                                                                                                                 
com a classificação dos jogadores na fase de apuramento para a Grande Final.                                                                                                                                       
O vencedor da partida sagrar-se-á Campeão Nacional 2023.

Fases da Final Nacional
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Pontuação

 Durante a Fase de Apuramento, o número de pontos                                                                                                                                                                         
obtido por cada jogador deriva do seu desempenho em cada partida:

 1º classificado: 4 pontos

 2º classificado: 2 pontos

 3º classificado: 1 pontos

 4º classificado: 0 pontos

 Em caso de igualdade pontual no jogo, aplicam-se os critérios indicados no manual do mesmo. Se o empate persistir, somam-se os pontos 
correspondentes às posições envolvidas e dividem-se pelo número de jogadores empatados.

 Em caso de empate no número de pontos somados no total da Fase de Apuramento, o primeiro fator de desempate será a percentagem de pontos que 
cada jogador obteve nas duas mesas em que participou. 

 Em caso de o empate permanecer, o privilégio será dado ao jogador que tenha tido alguma classificação mais elevada, por exemplo, um 2º e um 4º lugar 
sobrepor-se-á a dois 3º lugar.

 No caso insólito da igualdade persistir, cada jogador lança dois dados e aquele que obtiver a soma mais alta será considerado o melhor classificado, 
repetindo-se este processo enquanto necessário.

Fases da Final Nacional
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Responsabilidade sobre o material

 A organização da competição determina aleatoriamente a composição do tabuleiro de jogo. Em todas as rondas da Fase de Apuramento, todas as mesas 
jogarão num tabuleiro com características idênticas, sorteado no momento pelo árbitro e preparado pelos jogadores de cada mesa.

 Cada jogador é responsável pela verificação do número de peças de que dispõe no início de cada jogo, nomeadamente os seus 6 estandartes, 4 
ornamentos e o número de rublos que corresponda à sua posição inicial.

 À exceção das finais, tanto das Etapas de Qualificação, como da Final Nacional, em todos os jogos o jogador responsável pela distribuição e recolha do 
dinheiro e dos recursos será aquele que for o primeiro a jogar, o qual deverá ser elucidativo quanto a todas as movimentações que o incluam a si próprio. 
Este jogador será também responsável por preparar a mesa de jogo, de acordo com as indicações do árbitro, devendo avisá-lo de imediato, em caso de 
alguma anomalia. 

 Todos os componentes do jogo deverão ser mantidos em cima da mesa do primeiro ao último minuto,                                                                                             
de forma a estarem facilmente visíveis por todos os jogadores, especialmente o dinheiro e os recursos                                                                                         
de que disponham.

 É permitido aos jogadores registar todas as informações que desejarem, incluindo os                                                                                                          
resultados do lançamento dos dados durante o decorrer dos jogos. No entanto, se algum                                                                                                       
jogador o desejar fazer, deverá haver um anúncio publico sobre essa vontade, devendo a                                                                                                    
organização do evento ser igualmente informada. Neste caso, todos os dados deverão ser                                                                                                
misturados e redistribuídos pelas mesas na transição das rondas e/ou das fases. 

dos jogadores
Responsabilidade
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Informações adicionais e esclarecimentos 

 Todas as situações não previstas, ou omissas, neste Regulamento Geral serão interpretadas e resolvidas tendo por base as regras do bom senso e as 
práticas comuns entre jogadores de jogos de tabuleiro em geral, cabendo a palavra final ao árbitro e/ou ao representante da Devir.

 Sendo esta a primeira edição do Campeonato Nacional de The Red Cathedral, a Devir apela à compreensão dos participantes para o caso de alguma 
situação com a qual não estejam de acordo. Todos os reparos recebidos serão ponderados aquando da organização de futuras edições da prova.

 O número de Etapas de Qualificação poderá variar, contudo, nunca será superior a doze.

 As Etapas de Qualificação estão distribuídas por todo o país e qualquer pessoa pode participar gratuitamente.

 Os jogadores que não se tenham conseguido apurar numa etapa, podem participar noutras etapas as vezes que desejarem, até conseguirem o 
apuramento.

 O agendamento das etapas de qualificação para o Campeonato Nacional de The Red Cathedral poderá ser consultado na página web da Devir, bem como 
no Facebook, Instagram e Twitter, onde terá atualizações permanentes.

www.devir.pt

Devir Portugal | Facebook 

Devir Portugal (@devirportugal) • fotos e vídeos do Instagram 

Devir Portugal (@DevirPortugal) / Twitter 

Fases da Final Nacional
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Etapas de Qualificação

 Os vencedores de cada Etapa de Qualificação recebem um jogo Devir desenhado pelos mesmos autores de The Red Cathedral: WALKIE TALKIE.

Final Nacional

 Todos os participantes recebem um diploma de participação na Final Nacional 2023, bem como um pequeno “goodie” exclusivo para o evento.

 Todos os participantes da Final Nacional de 2023, que não disputem a Final Top 4, ficam habilitados ao sorteio de um jogo Devir – LACRIMOSA.

 O 4º Classificado da Final Nacional 2023 recebe um jogo Devir – THE RED CATHEDRAL: CONTRACTORS.

 O 3º Classificado da Final Nacional 2023 recebe um troféu e dois jogos Devir – THE RED CATHEDRAL: CONTRACTORS e LUNA CAPITAL.

 O 2º Classificado da Final Nacional 2023 recebe um troféu e três jogos Devir – THE RED CATHEDRAL: CONTRACTORS, LUNA CAPITAL e BITOKU.

 O 1º Classificado da Final Nacional 2023 recebe o troféu de Campeão Nacional 2023, o jogo usado na Grande Final assinado por todos os participantes e 
previamente autografado pelos autores “Sheila Santos e Israel Cendrero”, o Convite para o Campeonato do Mundo de The Red Cathedral, a realizar no 
México, integrado no evento “Mega XP”, voo Lisboa/Porto/Faro/ até à Cidade do México e três noites de alojamento pagos pela Devir.

Outros prémios poderão ser adicionados. Os jogos a premiar os participantes poderão ser substituídos por outros de valor comercial igual, ou superior, em 
caso de rutura de stock. Todos os prémios serão entregues, sem exceção, numa cerimónia dedicada, após a conclusão da Grande Final Nacional.

Sendo eventos públicos e com cobertura noticiosa, ao participarem no Campeonato Nacional de The Red Cathedral 2023, os jogadores declaram permitir a 
recolha de registos audiovisuais durante o decorrer das competições, bem como a sua posterior divulgação sem quaisquer tipo de contrapartida.

Assuntos relacionados com a competição: Ricardo Gomes, Responsável dos Torneios Oficiais Devir - Tm: 932 329 797 - Email: ricardo.gomes@devir.com

Prémios
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