Challenge 500 By AXPortugal
12 de Dezembro / 2020 – 16.00h GMT (hora de Lisboa)
Regulamento
1.
2.
3.
4.
5.

Organização: AXPortugal
Local: www.lichess.org
Acesso: Open a jogadores com FIDE ID e mínimo de 40 partidas “blitz” no Lichess
Sistema: Suíço | Rondas: 13 | Ritmo: 3m KO
Emparceiramentos, desempates: Automático (da responsabilidade da plataforma).

6.

Inscrições (até 10/12/2020):
a) Email: axportugal@gmail.com
b) Taxa de inscrição única: € 10,00
c) (jogadores inscritos no “Jogar Xadrez Redescobrir Portugal” – Dezembro, têm um desconto de 3,00
€)
d) GM, IM, WGM, WIM (validados no Lichess), apenas pagam inscrição em caso de obterem algum
prémio, sendo a mesma descontada no prémio a receber.
e) Pagamentos para o seguinte IBAN / NIB: PT50 0010 0000 5214 7800 0013 5
f) No ato da inscrição, por email, deverá ser enviado:
 FIDE ID (nº FIDE)
 Nome no LICHESS (no perfil deverá ter configurado o país, de forma a aparecer a bandeira
correcta)
 Nome real completo
 Nº de telefone
 Comprovativo de pagamento (anexo)
Depois de enviada por email a inscrição, dados e comprovativo de pagamento, cada jogador deverá no
Lichess, solicitar a entrada na equipa do torneio: https://lichess.org/team/challenge-500-by-axportugal12dec2020

7.

8.

Prémios:
a) Classificação Absoluta: 1º €150,00 | 2º €110,00 | 3º €80,00
b) Atribuídos por sorteio: 8 x €20,00
c) (A organização no inicio do torneio sorteará 8 números da classificação final (entre o 4 e o número
total de jogadores inscritos).
d) Pagamento dos prémios:
 Os prémios de classificação ou sorteios serão pagos por transferência bancária até 72 horas
depois de terminado o torneio (aos premiados será solicitado o envio do respectivo NIB).
 Caso haja violação de serviço durante o torneio por parte de algum jogador, o prémio
inicialmente atribuído por classificação ou por sorteio, transitará para o jogador seguinte da
classificação. O jogador ficará também impedido de participar em futuros torneios
organizados pela AXPortugal.
 Todas as decisões deste âmbito serão definitivas, não havendo direito a recurso nem alteração
da atribuição de prémios.

9. A organização reserva-se o direito de recusar inscrições.
10. Com o ato de Inscrição, os jogadores aceitam todas as regras deste regulamento, assim como autorizam a
utilização dos seus dados pessoais para publicação de notícias / resultados sobre o evento.
Mais informações, resultados, etc. www.facebook.com/axportugal
AXPortugal – 11/11/2020

