Open de Xadrez do Montijo – Festas de S. Pedro 2018
Regulamento
1. O Open de Xadrez do Montijo é um evento desportivo organizado pelo Ateneu Popular
Montijo, em colaboração com a Comissão de Festas de S. Pedro, a Camara Municipal
Montijo, a Junta de Freguesia de Montijo, Universidade Sénior e Associação de Xadrez
Setúbal. Estando incluído no programa da Festas de S. Pedro no Montijo que decorrem
27 Junho de a 02 de Julho.
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2. A prova terá lugar no dia 30 de Junho de 2018, na sala Multiusos da Universidade Sénior da
Quinta do Saldanha no Montijo com início às 15h00m.
2.1- Como chegar
Tendo como referência o Forum Montijo (junto à saída da Ponte Vasco da Gama e A33),
aconselha-se o uso da Circular Externa para chegar à Quinta do Saldanha (trajecto a azul
no mapa)

3. A prova disputa-se no sistema suíço a 7 sessões, de 10 minutos + 5 segundos por lance
para cada jogador.
O emparceiramento e desempate é segundo o programa Swiss Manager, sendo os critérios
de desempate os seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];
Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);
Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);
Maior número de vitórias [68];
Maior número de jogos de pretas [53];
Sorteio.

4. A prova contará para ELO FIDE de semi-rápidas, o que exige que os participantes estejam
filiados na FPX.
.
5. Inscrições
5.1- As inscrições, com indicação do clube ou individual, número de filiado FPX e escalão
etário ou data de nascimento, deverão ser enviadas por correio eletrónico para
seccao.xadrez.apm@gmail.com .
Estão isentos de taxa de inscrição os jogadores filiados no APM na presente época.
5.2- PRAZOS DE INSCRIÇÃO: Até às datas indicadas no quadro abaixo, com transferência
bancária para o IBAN {PT50 0010 0000 3899 1780 0018 3} e envio de comprovativo para
seccao.xadrez.apm@gmail.com , as taxas são as seguintes:
Nota especial:
As inscrições para além do Prazo Especial terão que ser
aceites pela direcção da prova, de modo a não comprometer
o arranque da mesma, à qual será aplicada uma taxa
adicional de 5€, relativamente às taxas aplicadas ao Prazo
Especial, a efectuar antes do início da 1ª ronda.
A inscrição só é considerada valida depois do envio da
prova de pagamento para o endereço de email indicado em
6.2, após o qual o participante deverá confirmar a sua
correcta inscrição em “http://chess-results.com”. Qualquer
reclamação só será aceite até às 18h de 29 de Junho.

5.3-O número de inscrições será limitado a 60 jogadores. Se este número for ultrapassado,
os jogadores serão colocados em lista de espera e chamados em caso de desistências
antes do início do torneio.

5.4-Os clubes e os jogadores individuais deverão comunicar as desistências. Se os
jogadores tiverem a inscrição já paga, e a desistência for comunicada até às 18h do dia 29
de Junho, haverá reembolso. Caso contrário, ficam responsáveis pelo pagamento das
respectivas inscrições.
.
6. Derrota por "falta de comparência" será aplicada se um jogador não der inicio à sua partida
antes da "seta" cair, isto é a "tolerância zero" não se aplica. Serão eliminados os jogadores
que derem uma falta de comparência.
7.

Horário:
15h00:
15h30:
16h00:
16h30:
17h00:
17h30:
18h00:

1ª sessão
2ª sessão
3ª sessão
4ª sessão
5ª sessão
6ª sessão
7ª sessão

Nota especial:
Aconselha-se que os jogadores estejam presentes
no local da prova 15 a 30 minutos, antes do início
da mesma.

19h00  Entrega de prémios
8.

Prémios:
8.1-Prémios de classificação geral:
1º  120€ + Taça
2º  50€ + Taça
3º  30€ + Taça
8.2- Prémios especiais:











1º Feminino: Troféu
1º Veterano >65 : Troféu
1º Veterano >50 : Troféu
1º Sub-08 : Prémio (não monetário)
1º Sub-12 : Prémio (não monetário)
1º Sub-14 : Prémio (não monetário)
1º Sub-16 : Prémio (não monetário)
1º Sub-18: Prémio (não monetário)
1º Sub-20: Prémio (não monetário)
Melhor jogador do APM: Prémio (não monetário)

8.3- Prémios de Equipas:
Serão atribuídas taças às três primeiras equipas. A classificação por equipas é feita pela
soma das pontuações dos 4 jogadores mais bem classificados. Em caso de necessidade
de desempate, é dada prioridade à equipa cujo primeiro jogador estiver mais bem
classificado.

8.4- Perde o direito ao prémio respectivo o jogador que não estiver presente na cerimónia
da entrega de prémios, salvo
a)A cerimónia de entrega de prémios estiver com atraso superior a 20 minutos; ou
b)O jogador comunicar o motivo da ausência à direcção de prova e for aceite.

9. - Direcção de Prova e Arbitragem
A direcção e arbitragem da prova serão da responsabilidade da secção de xadrez do
Ateneu Popular de Montijo. O árbitro principal será nomeado oportunamente.
Serão observadas as regras oficiais do RCF da FPX e FIDE actualmente em vigor.
Os casos omissos serão resolvidos pela direcção de prova, não havendo recurso das suas
decisões.

10. - Publicidade
A participação no Torneio implica a aceitação, por parte dos participantes, da publicação
dos seus dados pessoais e imagens nos diferentes órgãos de comunicação que a
organização considere oportunos para a difusão do torneio. (lista de resultados,
classificações, participantes, partidas, etc.)

