I Torneio FIDE de Semi-Rápidas da
Cooperativa Cultural Popular
Barreirense

REGULAMENTO
1) A Cooperativa Cultural Popular Barreirense vai organizar o “I Torneio FIDE de SemiRápidas da CCPB” que se realizará no dia 26 de Março de 2016, na sua sede situada
na Rua Miguel Bombarda, 64 C 2830-355 Barreiro,.
2) Será disputado em sistema suíço de 6 sessões e jogar-se-á segundo as regras da FIDE e
da FPX, com o ritmo de 15 min KO.
3) Será requerida a homologação para Elo FIDE de Semi-Rápidas, pelo que só poderão
participar jogadores filiados na FPX.
4) Se um jogador ainda não filiado pretender participar, poderá fazê-lo desde que pague o
valor da taxa de filiação na FPX (varia de 1,5€ a 13 €, dependendo do escalão etário e se
é a primeira filiação do jogador).
5) Taxa de inscrição por jogador: 2 €.
6) O limite no número de inscritos é de 40 jogadores.
7) Será eliminado qualquer jogador que faltar a duas sessões.
8) As inscrições deverão ser feitas até às 23h00 do dia 24 de Março de 2016 para o
endereço electrónico luissimoesreis@sapo.pt ou para o n.º 964304446 (José Duarte
Silva).
9) A inscrição deverá ser paga no local de jogo até ao início da 1ª ronda; caso assim não
aconteça não se garante a participação no torneio.
10) A 1ª sessão terá início às 15.00 horas, prevendo-se um intervalo máximo de 10 min
entre sessões.
11)

Usar-se-á o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos e desempates.

12) Nos casos não previstos no presente regulamento serão aplicadas as regras do jogo
de xadrez e os regulamentos da FIDE e da FPX.
13) O director do torneio será Luis Simões Reis e a arbitragem estará a cargo de José
Duarte Silva.
14)

Serão atribuídos os seguintes prémios (não acumuláveis):
Classificação Geral

Classificação por Elo

1º classificado – troféu

1º sem Elo - medalha

2º classificado - medalha

1º Elo até 1599 - medalha

3º classificado - medalha

1º Elo 1600 a 1699- medalha
1º Elo 1700 a 1799- medalha

Barreiro, 06 março 2016

