I OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ DA CAPARICA
“Comemorativo dos 40 anos da AXS”
Regulamento
1. Organização
O I O PEN INTERNACIONAL DE X ADREZ DA CAPARICA, “Comemorativo dos 40 anos da AXS”, é organizado pelo Clube Peões da Caparica
(CPC) e tem o apoio da Junta da União de Freguesias de Caparica e Trafaria, Câmara Municipal de Almada, Sociedade Recreativa
Musical Trafariense, Agrupamento de Escolas da Caparica, e da Associação de Xadrez de Setúbal (AXS).
2. Sistema de jogo
Sistema Suíço em 7 sessões com recurso ao programa informático SWISS MANAGER. Ritmo de jogo: 90 minutos por jogador,
com incremento de 30 segundos por lance.
Reclamações relativas aos resultados do emparceiramento não serão aceites exceto em caso provado de erro na introdução
manual de resultados, e neste caso apenas quando apresentada à Direção do Torneio antes do início da sessão seguinte.
3. Calendário
18-03-2016 - 19h00 - Receção e confirmação de inscrições / 20h00 - 1ª Sessão
19-03-2016 - 10h30 - 2ª Sessão / 15h30 - 3ª Sessão
20-03-2016 - 15h30 - 4ª Sessão
21-03-2016 - 19h30 - 5ª Sessão
22-03-2016 - 19h30 - 6ª Sessão
23-03-2016 - 18h30 - 7ª Sessão / 22h30 (ou 20 minutos após o fim da última partida) Sessão de Encerramento
Será averbada derrota por falta de comparência a todo o jogador que não se apresente até 60 minutos após a hora marcada para
o início da sessão. Duas faltas de comparência implicarão a exclusão do Torneio.
Possibilidade de um máximo de 2 byes de ½ ponto nas primeiras quatro sessões, solicitados à Direção do Torneio antes do fim
da jornada anterior, de modo a que possam ser excluídos do emparceiramento. Só serão considerados os pedidos de byes para a
1ª sessão que cheguem por e-mail até 48h antes do início da prova.
4. Taxa de inscrição
Geral
Geral CPC

Até 31/01/2016

Até 16/03/2016

15 Peões
10 Peões

20 Peões
15 Peões

Até Sub-12
10 Peões
15 Peões
Até Sub-12 CPC
5 Peões
10 Peões
Esta prova só admite jogadores federados na Federação Portuguesa de Xadrez (FPX). A organização poderá tratar da filiação na
FPX de qualquer jogador que o solicite, a expensas do interessado.
5. Inscrição
A inscrição faz-se por e-mail para xpeoes.caparica@gmail.com , até 16 de março. O pagamento da inscrição deverá ser efetuada
para o NIB do CPC (e remetido o respetivo comprovativo de pagamento por e-mail): 0010 0000 44633860001 26
O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 dias após o pedido de inscrição, caso contrário a inscrição será
eliminada. Após a receção do comprovativo por e-mail e verificada a receção da verba, a organização enviará um e-mail de
confirmação da inscrição, que assim se torna definitiva.
Equipas que inscrevam 7 ou mais jogadores em simultâneo e procedam de imediato ao pagamento beneficiam, nessa inscrição,
das mesmas taxas que os atletas do CPC. Não serão consideradas inscrições de equipas em bloco (com 7 ou + atletas em
simultâneo) quando não venham acompanhadas do respetivo comprovativo de pagamento.
As inscrições poderão ser encerradas antes do dia 16/03/2016, se entretanto for atingida a capacidade máxima do espaço de jogo.
6. Desempates
Os desempates entre jogadores com o mesmo número de pontos serão determinados pela aplicação dos critérios de desempat e
estabelecidos no Regulamento de Competições da FPX, em vigor.

7. Locais da prova
As primeiras quatro sessões realizar-se-ão na sede do CPC, na Rua Pedro Álvares Cabral, Vila Nova de Caparica, Caparica. As
últimas três sessões irão decorrer na Sociedade Recreativa Musical Trafariense, na Av. da Liberdade 20, Trafaria.
8. Direção e arbitragem
A designar
9. Homologação da prova
Esta prova será registada junto da Federação Internacional de Xadrez, FIDE, e da FPX.
10. Subsídios (não acumuláveis) e distinções (acumuláveis)
Geral: 1º: 120 Peões, 2º: 100 Peões, 3º: 80 Peões, 4º: 50 Peões, 5º: 30 Peões
1º/2º <1400 ELO: 20 Peões/10 Peões
1º/2º 1400 a 1599 ELO: 20 Peões/10 Peões
1º/2º 1600 a 1799 ELO: 20 Peões/10 Peões
1º/2º 1800 a 1999 ELO: 20 Peões/10 Peões
Distinções (acumuláveis) para os 3 primeiros das seguintes classificações
Geral, Equipas (4 jog.), Fem., S65, S50, U20, U18, U16, U14, U12, U10
Perdem direito aos prémios os jogadores que não estiverem presentes na sessão de encerramento.
11. Disposições finais
A participação no Torneio implica a plena aceitação deste regulamento. Os participantes autorizam a organização a u tilizar os
dados pessoais proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para as finalidades próprias relacionadas com a gestão do
Torneio e a sua divulgação na Internet e meios de comunicação social.
Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da aplicação dos regulamentos da FIDE ou FPX.
Quaisquer situações que, ainda assim, subsistam, serão resolvidas pela Direção do Torneio, que usará o seu melhor critério para
decidir o que for melhor para o Torneio.

C LUBE PEÕES DA C APARICA, 5 de novembro de 2015

