I Torneio Infante do Fuzil 2022
Vale de Zebro, Palhais
1.

ORGANIZAÇÃO

O Torneio

2.

Infante do Fuzil 2022, é organizado pela Associação Xadreznómico.

Apoios

- Escola de Fuzileiros
- Associação de Xadrez de Setúbal

3.

Data e Local

O torneio irá realizar-se no dia 27 de Novembro de 2022 na Escola de Fuzileiros.

4.

PARTICIPANTES

O torneio é aberto a todos os jogadores filiados na FPX na época 2022/2023. A prova
contará para ELO FIDE de semi-rápidas.

5.

SISTEMA DE JOGO

Sistema suíço de 7 sessões, com ritmo de 10 minutos + 5 segundos/lance.

6.

INSCRIÇÕES

As inscrições terão de ser feitas via email: xadreznomico@gmail.com ou via telefone: +351
928 029 487, onde para este terá de ser enviado o nome completo do jogador e data de
nascimento, bem como enviarem também o modelo de carro, a matrícula do mesmo e
quantos acompanhantes irão trazer. Devido ao local do torneio ser dentro de um espaço
militar haverá confirmações dos respectivos veículos, participantes e acompanhantes na
entrada., deverá também enviar o comprovativo de pagamento até às 24 horas do dia
26/11/2022. Não serão aceites inscrições no dia da prova.
O seu pagamento deverá ser feito para a conta da Associação do Xadreznómico com o NIB
0035 0510 0004 2300 9302 4, e o comprovativo enviado para xadreznomico@gmail.com ou
apresentado no local da prova. As inscrições sem apresentação do comprovativo de
pagamento até ao início do torneio serão anuladas.

7.

TAXAS DE INSCRIÇÃO

Sub 08, 10, 12

Sub 14, 16, 18, 20

Restantes

FM, IM, GM

Até às 24h do dia 24/11

10€

10€

10€

Isentos

Até às 24h do dia 26/11

15€

15€

15€

20€

8.

PROGRAMA E DESEMPATES

Os emparceiramentos, desempates e classificação final serão efetuados pelo programa
Swiss-Manager. Os critérios de desempate serão os estabelecidos pelo Regulamento de
Competições da FPX em vigor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];
Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
Buchholz completo[37] (0,0,N,N,0,N);
Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);
Maior número de vitórias [68];
Maior número de jogos de pretas [53];
Sorteio.

9.

HORÁRIO

14h00: Receção,abertura da área de jogo e apresentação de comprovativos de pagamento.
14h30: Briefing verbal
15h00: 1ª sessão
15h30: 2ªsessão
16h00: 3ª sessão
16h30: 4ª sessão
17h00: 5ª sessão
17h30: 6ª sessão
18h00: 7ª sessão
19h00: Entrega de prémios

10. PRÉMIOS
Classificação Geral:
1º lugar: Pintura aguarela alusiva ao tema do torneio
2º lugar: Pintura aguarela alusiva ao tema do torneio
3º lugar: Pintura aguarela alusiva ao tema do torneio
Melhor Feminina: Troféu
Medalhas para os primeiros classificados de cada escalão (sub08 a V65)
Os prémios são acumulados e seguindo o exemplo:
Uma jogadora sub-08 que fique classificada em 1º da geral, receberá os 3 respetivos prémios acumulados:
1º Lugar da Geral, 1º Lugar Feminino e 1º Lugar Sub-08.
A ausência do jogador premiado na cerimónia de entrega de prémios implicará a perda do prémio.

11. NOTAS TÉCNICAS
●
●
●

Serão eliminados os jogadores que derem 2 faltas de comparência.
A derrota por Falta de Comparência será aplicada se um jogador não der inicio à sua
partida antes da "seta" cair, isto é, a tolerância-zero não se aplica.
Não são permitidos dispositivos eletrónicos ligados na área de jogo durante as sessões.

●
●
●

Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova e equipa de arbitragem, de
acordo com as Regras de Xadrez da FIDE e o Regulamento de Competições da FPX
em vigor.
A Direção da prova estará a cargo da AXN.
A equipa de arbitragem será nomeada oportunamente.

Montijo, 20 de Setembro de 2022
A Direção da A.X.N

