REGULAMENTO

II TORNEIO FIDE DO SEIXAL
1. Organização
O II Torneio FIDE do Seixal é organizado por iniciativa do Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas
conjuntamente com a Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal (AXS) e contamos ter o apoio da Câmara
Municipal do Seixal e Junta de Freguesia da Arrentela.
2. Participantes
Terão direito a participar todos os jogadores filiados na FPX da época em curso até ao dia 4 de Janeiro de
2010.
3. Inscrições
A taxa de inscrição na prova é de 2 € por jogador e as inscrições têm de ser enviadas para a AXS por e-mail
para: axs.competicoes@gmail.com até ao dia 4 de Janeiro de 2010.
Caso hajam faltas de comparência a um encontro, os grupos serão debitados no valor de 5 € por cada falta de
comparência. A exclusão da prova atingidas as 2 faltas de comparência, sem justificação, terá como
consequência o pagamento de uma multa no valor de 10 € e poderá acarretar processo disciplinar.
A prova é limitada a 40 jogadores e o número de jogadores sem elo FIDE a aceitar dependerá do número de
inscritos com elo FIDE.
4. Sistema de jogo
A prova será disputada em sistema suíço num máximo de 6 sessões. O emparceiramento será efectuado pelo
programa Swiss Manager. A prova contará para elo FIDE.
5. Local, calendário e horário das Sessões
A prova irá decorrer na secção de xadrez do Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas.
As sessões serão nos dias úteis e terão início às 20:30h. Os dias reservados para o torneio são os seguintes:

1ª Sessão: 05 Janeiro – 20h30, 3ªfeira

4ª Sessão: 15 Janeiro – 20h30, 6ªfeira

2ª Sessão: 08 Janeiro – 20h30, 6ªfeira

5ª Sessão: 19 Janeiro – 20h30, 3ªfeira

3ª Sessão: 12 Janeiro – 20h30, 3ªfeira

6ª Sessão: 22 Janeiro – 20h30, 6ªfeira

6. Ritmo de jogo
As partidas decorrerão em sistema de 90 minutos KO, com 30 segundos de acréscimo por lance. No caso de
relógios analógicos será 2 horas KO.
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7. Sistema de desempate
De acordo com o Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX):
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;
8. Direcção e Arbitragem
A Direcção de Prova está a cargo de Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas.
A Equipa de Arbitragem será designada oportunamente.
9. 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.
10. Prémios
Troféus para os 3 primeiros classificados.
Mais prémios poderão ser designados oportunamente e alguns deles sorteados entre os jogadores que
concluírem a prova.

Arrentela, 01 de Janeiro de 2010
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