Torneio FIDE integrado no Circuito de Xadrez da AX Lisboa 2013-2014

… GRUPO DRAMÁTICO …

RAMIRO JOSÉ
.

90º aniversário

.

Regulamento
1) O torneio de xadrez comemorativo do 90º Aniversário do Grupo Dramático Ramiro José, vai jogarse na sua sede, sita na Rua Villaret 11 em Lisboa, perto da Avenida de Roma e junto ao Hotel Roma.
2) Este torneio integra e contabiliza para o Circuito de Partidas Clássicas da AXL 2013/2014 cujo
regulamento específico se anexa.
3) Disputar-se-á segundo as regras da FIDE e da FPX, com o ritmo de 1h30 + 30s por lance para cada
jogador em sistema suiço de 7 sessões com o seguinte calendário:
1ª sessão

(2ª noite)

2013-10-28

às

19h30

2ª sessão

(3ª noite)

2013-10-29

às

19h30

3ª sessão

(5ª noite)

2013-10-31

às

19h30

4ª sessão

(2ª noite)

2013-11-04

às

19h30

5ª sessão

(3ª noite)

2013-11-05

às

19h30

6ª sessão

(5ª noite)

2013-11-07

às

19h30

7ª sessão

(2ª noite)

2013-11-11

às

19h30

Será averbada FC aos jogadores que se apresentem 30 minutos após o horário da sessão.
4) As inscrições serão até 2013-10-26 às 20h00 e podem ser feitas por email ou telefone para:
 Amadeu

Solha Santos
solhasantos@netcabo.pt
luismgalves.chess@gmail.com 961713168

- 309968148

–

964074462

e

5) Requerer-se-á a contagem para elo FIDE, pelo que cada participante deverá estar federado e
apoiar com 7,00 €uros nas respectivas despesas da organização do torneio.
6) Usar-se-á o programa Swiss Manager para os emparceiramentos e desempates, cujos critérios de
desempate estarão conforme a nova redacção do art. 30 do RC da FPX, ponto 2 e a sua transcrição
será afixada na sala de jogo. O primeiro emparceiramento será no dia 2013-10-27 às 18h00.
7) Será Diretor do Torneio Tiago Petrucci e o Árbitro Altino Costa que terá auxiliares.
8) O Vencedor receberá o Prémio GD RAMIRO JOSÉ 2013 e poderão ainda ser atribuídas algumas
lembranças aos participantes.

Lisboa, 13 de outubro de 2013

TORNEIOS DE XADREZ

