TORNEIO DE XADREZ DE
SEMIRRÁPIDAS POR EQUIPAS DA
35ª SEIXALÍADA 2018
REGULAMENTO:
Este torneio de xadrez está integrado na 35ª Seixalíada 2018, e consiste numa prova de
Semirrápidas por equipas.

1. Data, local:
A prova realiza-se no dia 13 de outubro de 2018, pelas 15h00 na sede do Clube Recreativo da
Cruz de Pau.
Morada: Rua Bíssau Edifíciof CRCP, 2845-069 Amora

2. Participantes:
Está aberto a toda a população interessada.

3. Ritmo, sistema de jogo e desempates:
A prova será disputada em sistema suíço de 6 sessões, com o ritmo de 10+5 seg./lance.
No emparceiramento e no desempate utiliza-se o programa SwissManager. Um jogador
ausente na 1ª ronda só é emparceirado na ronda seguinte se comunicar a sua presença à
organização antes do emparceiramento. São excluídos os jogadores que faltarem a duas
rondas consecutivas.
Desempate do Regulamento de Competições da FPX atualmente em vigor (Artigo 31)
a) [44]; Pontos de partida 3,2,1,0
b) 14resultado particular
c) 1 Pontos partida
d) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
e) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);
f) Sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.

4. Relembra-se:
a) Perde-se a partida à segundaa jogada ilegal.
b) O toque ou uso de telemóvel, bem como de outros aparelhos eletrónicos, aplica-se a perda
da partida.
c) Chama-se a atenção de que será cumprido rigorosamente o Regulamento de Competições
da FPX.

5. Inscrições:
Devem ser efetuadas até às 14h45 do dia 13 de outubro de 2018 com os seguintes dados:
•

Nome;

•

Data de nascimento;

•

Clube.

Para o seguinte e-mail, modestexadrez@hotmail.com ou SMS para 969 688 747
Inscrições gratuitas.

6. Prémios:
Classificação geral equipas: 1º, 2º e 3º Medalhas

7. Organização:
Direção de Prova – Susana Oliveira
Inscrições – Modeste Mendes
Arbitro Principal – Modeste Mendes
Árbitros auxiliares: Jacinto Vaz.
Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova e equipa de arbitragem e de acordo
com as regas de xadrez da FIDE e o regulamento de competições da FPX.
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