I Open de Semi Rápidas de Equipas Jovens 2016-2017
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA

(sábado) 10 de dezembro de 2016 - 10h00
1.Organização:
O I Open de Semi Rápidas de Equipas Jovens de 2016-2017 é organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) com o apoio da
Junta de Freguesia do Lumiar, e realiza-se no Lagar da Quinta de São Vicente, sito na Rua Prof. Francisco Gentil,33 em Telheiras.
2.Participantes:
Podem participar todas as equipas devidamente filiados para a época de 2016-2017 na AXL, sendo agrupados em 2 grupos de
escalões: Sub.08/Sub.10/Sub.12 e Sub.14/Sub.16/Sub.18/Sub.20.
3. Equipas
As equipas são formadas por 4 jogadores podendo ter 2 suplentes em cada, apenas podem jogar no agrupamento em que se encaixar
o escalão de idade mais elevado de um jogador pertencente à equipa, i.e. uma equipa com 3 jogadores sub.12 e um sub. 14 apenas
podem jogar no escalão de sub.14.
4. Inscrições:
As inscrições devem ser feitas por email para axl.axadrezlisboa@gmail.com com indicação do Clube/Equipa até às 24:00h do dia 7
de dezembro de 2016 (4.ª feira), os jogadores (podem ser enviados até dia 8 de dezembro pelas 24h com o número FPX + data de
nascimento + escalão etário + ELO FIDE Semi Rápidas), a taxa de inscrição é de 10 EUR, sendo agravada em 2 EUR se paga
posteriormente.
O pagamento da inscrição deve ser feito por transferência para a conta bancária com o seguinte NIB:
0018.0000.0198.4147.00177 (enviar comprovativo por email). Os pagamentos em dinheiro, no próprio dia, serão aceites, mas
todos à taxa de 15 EUR.
5. Sistema de jogo:
A prova será disputada em partidas semi-rápidas de 10 minutos+ 3’’ em sistema suíço de 5 sessões e será considerada para efeito de
contabilização de ELO FIDE. O sistema de emparceiramento será efetuado pelo programa Swiss Manager. Serão excluídos da prova as
equipas com duas faltas de comparência.
6. Sistema de Desempate:
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no regulamento de competições da FPX.
7. Local, calendário e horário das sessões:
A prova será realizada no dia 10 de dezembro de 2016 (sábado de manhã) no Lagar da Quinta de São Vicente, sito na Rua
Prof.Francisco Gentil,33 em Telheiras com confirmação de presenças às 9:45h, com o seguinte horário:
1ª10h00;

2ª10h30;

3ª 11h00;

4ª 11h30;

5ª 12h00;

Entrega de Prémios: 12h30.

8. Direção e Arbitragem:
A direção da prova e a equipa de arbitragem serão designadas pela Direção da AXL.
9. Casos omissos:
A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento. Os casos omissos serão resolvidos pela direcção de prova e
arbitragem de acordo com as regras de xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX.
10. Prémios:
Troféus para as 3 primeiras equipas de cada grupo.

