III TORNEIO ABERTO DE SEMI – RÁPIDAS
Câmara Municipal da Lourinhã
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
A Câmara Municipal da Lourinhã vai organizar, o III Torneio Aberto de Semi – Rápidas integrado
no III Encontro de Xadrez da Lourinhã no próximo dia 03 de Maio de 2008 (Sábado) no
Pavilhão do Hóquei Clube da Lourinhã.
●

O torneio jogar-se-á segundo as regras da FIDE e da FPX, em Sistema Suíço de 6 sessões, com o ritmo de 20 minutos
por partida para cada jogador. Será homologado para contagem de ELO de Semi – Rápidas da FPX.

●

O calendário será o seguinte:

●

Recepção dos participantes, inscrições e emparceiramento – 14h 30m

•

1ª sessão - 15h 00m

•

2ª sessão – 15h 45m

•

3ª sessão – 16h 30m

•

4ª sessão – 17h 15m

•

5ª sessão – 18h 00m

•

6.ª sessão – 18h 45m

•

Encerramento e entrega de Prémios 19h 30m

•

•

Poderão participar jogadores federados e jogadores não federados. As inscrições são gratuitas.

•

O torneio será disputado em sistema suíço e usar-se-á o programa Swiss Manager para os emparceiramentos e desempates.

•

Sistema de desempate:
De acordo com o Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez:
1 - Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si
2 - Sistema progressivo
3 - Sistema Brasileiro
4 - Sistema Buchholz (Solkoff)
5 - Maior número de partidas ganhas
6 - Maior número de partidas ganhas com as peças negras

•

Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção e Arbitragem de acordo com as Regras de Xadrez da FIDE e os
Regulamentos da AXS e da FPX. A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento.

•

Pede-se aos jogadores e respectivos clubes que tragam um relógio por cada dois jogadores a fim de garantirmos relógios
suficientes para a realização da Prova.

●

Director do Torneio: Carlos Baptista

●

Arbitragem: AI Carlos Oliveira Dias

●

As confirmações podem ser feitas por correio electrónico ou telefone para:

Inscrições e informações: Luís Balau pelo Tel. 261 410 126 ou e-Mail’s:
juventude@cm-lourinha.pt ou para Carlos Oliveira Dias: codias@portugalmail.com

PRÉMIOS

1.º Classificado – Taça + Produtos Regionais «Sabores da Região» no valor de 150 €

2.º Classificado – Taça + Produtos Regionais «Qualidade na Tradição» no valor de 100 €

3.º Classificado – Taça + Produtos Regionais «Selecção Regional» no valor de 75 €

4.º e 5.º Classificado – Troféu + Produtos Regionais no valor de 50 € cada

6.º ao 10.º Classificado – Troféu + Vinhos Regionais no valor de 25 € cada

Melhor atleta do concelho: Troféu + Livro de Xadrez

Jogador mais jovem melhor classificado: Troféu + Jogo de Xadrez

Nota: serão entregues prémios de presença a todos os jogadores que concluírem a prova.

Organização:

