CENTRO NÁUTICO MOITENSE
VII TORNEIO DE XADREZ DAS FESTAS DE Nª SRª DA BOA
VIAGEM (SEMI-RÁPIDAS INDIVIDUAL)

REGULAMENTO
1.

Organização

O VII Torneio de Xadrez das Festas de Nª Srª da Boa Viagem de semi-rápidas
individual realiza-se no dia 19 de Setembro de 2009. É organizado pelo Centro
Náutico Moitense (CNM) com o apoio da Junta de Freguesia da Moita (JFM) e da
Associação de Xadrez de Setúbal (AXS).
2.

Participantes

Trata-se de torneio aberto, pelo que podem participar todos os jogadores
interessados no mesmo, estando, ou não, filiados na FPX.
3.

Inscrições

3.1

Limitadas a 50 (cinquenta) jogadores, as inscrições (grátis) terão lugar no

local da sua realização, no período de 30 (trinta) minutos anteriores ao início do
mesmo, com indicação de dois nomes e data de nascimento, bem como a indicação
do clube a que pertence e o número da FPX, se for caso disso;
3.2

Os clubes participantes devem ser portadores de um relógio em condições de

funcionamento, por cada dois jogadores inscritos;
4.

Local, calendário e horário das sessões

As provas irão decorrer no Auditório da Biblioteca Municipal Bento de Jesus
Caraça, na Moita, no dia 19 de Setembro de 2009, com início marcado para as
14h30.
5.

Ritmo e Sistema de jogo

O emparceiramento é efectuado pelo programa Swiss Perfect, sendo atribuído a
cada jogador 20 (vinte) minutos para concluir a sua partida e utilizado o sistema
suíço, com aplicação das regras de partidas semi-rápidas da F.I.D.E. e do
Regulamento Geral da F.P.X.
6.

Direcção e Arbitragem

A Direcção e Arbitragem do Torneio são da responsabilidade da Secção de Xadrez
do C.N.M..
7.

Casos Omissos

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela direcção do torneio.
8.

Prémios

Brindes para todos os participantes;
Troféus, não acumuláveis, a:
1º classificado (geral);
1º e 2º nos escalões: sub-14, sub-18, seniores e veteranos.
1º clube que participe com um mínimo de 4 atletas em todas as sessões:

Moita, 05 de Setembro de 2009

