III Open Internacional de Semi Rápidas

“Odisseias no Tabuleiro – Hotel Zenit Lisboa”
26 de agosto de 2017 – Circuito de Partidas Semi Rápidas AXL 2016/2017 – 19h30

REGULAMENTO
1. O III Open Internacional de Semi Rápidas “Odisseias no Tabuleiro – Hotel Zenit
Lisboa” é organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa, com o apoio da
Federação Portuguesa de Xadrez, da AXPortugal, e do Hotel Zenit Lisboa, entidade
que recebe o evento nas suas instalações na Avenida 5 de Outubro, 11,1050-047
Lisboa (GPS 38.733276-9.147068).
2. Esta prova contabiliza também, como torneio especial do Circuito de Partidas Semi
Rápidas da AXL 2016/2017, sendo os pontos obtidos considerados em dobro.
3. Podem participar neste torneio todos os interessados, desde que sejam filiados na
FPX (o 1.º registo de filiação na FPX custa um máximo de 6,50 euros).
4.

A taxa de inscrição: (1.º prazo de inscrições) até 31 de julho de 2017 é de (na geral)
10 euros, (veteranos +65 e até sub.14 inclusive) 7,50 euros e os titulados da FIDE
estão isentos; (2.º prazo de inscrições) de 1 de agosto até 24 de agosto de 2017,
todas as inscrições têm um acréscimo de 2,50 euros.

5.

O pagamento deverá ser feito para a conta da AXL 0018.0000.0198.4147.00177 com
envio por email do comprovativo até início do torneio. As inscrições serão aceites
através do email: axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 24 horas de 24 de agosto
de 2017 (quinta feira).

6.

A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões, utilizando-se para o efeito
o programa “Swiss-manager”. O programa-horário a cumprir é o seguinte:
1ª Sessão: 26 de agosto..…………19h30.
2ª Sessão: ……………………………20h05
3ª Sessão: ……………………………20h40.
4ª Sessão: ……………………………21h15.
5ª Sessão: ……………………………21h50.
6ª Sessão: ……………………………22h25.
7ª Sessão: ……………………………23h00.
Entrega de prémios, até 15 minutos após a conclusão da última partida.

7. Prémios (acumulam): Troféus para o 1.º, 2.º e 3.º Individuais e para a 1.ª Equipa (4
jogadores). Lembranças aos 1.º/2.º/3º Femininos, 1.º/2.º/3.ºVeteranos +50 e +65 e
1.º/2.º/3.º Sub.08, 1.º/2.º/3.º Sub.10, 1.º/2.º/3.º Sub.12, 1.º/2.º/3.º Sub.14, 1.º/2.º/3.º
Sub.16, 1.º/2.º/3.º Sub.18 e 1.º/2.º/3.º Sub.20.
8. Subsídios na classificação geral; Escalões ELO (i.e. “significa menos de XXXX
ELO”), e categoria não acumulam com os subsídios da classificação geral:

1º geral
2º geral
3º Geral
4º geral
5º Geral
6º geral
7º geral
8º geral
9º geral
10º geral
9.

150 €
100 €
50 €
40 €
30 €
25 €
25 €
20 €
20 €
20 €

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

1º Sub 2000
1º Sub 1900
1º Sub 1800
1º Sub 1700
1º Sub 1600
1º Sub 1500
1º Veterano +65
1º Feminino

O ritmo de jogo é de 10 minutos + 5 segundos por partida para cada jogador.

10. Serão eliminados todos os jogadores que fizerem 2 faltas de comparência nas
partidas que deveriam jogar.
11. Serão seguidas as Regras para Partidas Semi Rápidas da FIDE, da FPX e do
presente regulamento. Os desempates serão de acordo com o Regulamento de
Competições da FPX em vigor.
12. O torneio será homologado para ELO FIDE.
13. A Direção da prova será de Carlos Carneiro e os árbitros serão nomeados em
conformidade com os regulamentos de competições da FPX e da FIDE.
14. A comparência na área de jogo (entenda-se local de realização da prova) tem o limite
de 10 minutos sobre a hora de início da sessão.
15. Os aparelhos eletrónicos, em particular, telemóveis não podem entrar na sala de jogo,
nem serem objeto de uso para qualquer interferência nas partidas em disputa, sob
pena de atribuição derrota em caso de reclamação e, eventualmente, de outras
sanções aplicáveis em cada caso.
16. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de prova.
Lisboa, 3 de julho de 2017.
A Direção da A.X. Lisboa

