ADRC Mata de Benfica – Memorial Filipe Simões
Apresentação

1. Organização
2. Apoios
3. Local
4. Datas

5. Sistema de Jogo
6. Ritmo de Jogo

7. Elo
8. Circuitos
9. Prémios
10.Inscrições

O Filipe Simões iniciou a sua formação de xadrezista na Mata de Benfica, passou
por outros clubes, mas voltou a ser associado e filiado pela Mata de Benfica, de
que foi sempre amigo. Para choque da comunidade xadrezista e em particular da
Mata de Benfica, faleceu no passado ano 2016 com apenas 33 anos de idade.
Serve este singelo torneio para perpetuar o carinho que tínhamos pelo Filipe.
ADRC Mata de Benfica
Associação Xadrez de Lisboa
Rua Ator Nascimento Fernandes 1A (Sede do clube), Lisboa
Limite de inscrição: 7 de Março 2017, 23:59.
1ª Sessão – 08 de Março (4aF) – 20:30
2ª Sessão – 15 de Março (4aF) – 20:30
3ª Sessão – 22 de Março (4aF) – 20:30
4ª Sessão – 29 de Março (4aF) – 20:30
5º Sessão – 03 de Abril (2aF) – 20:30; - Alteração do dia da semana habitual devido
a férias escolares.
Entrega prémios: Após o final da última sessão
Atrasos: O jogador tem comparecer na sala de jogo até às 21:29, caso contrário
será averbada falta de comparência.
Suíço, com emparceiramento usando o programa Swiss Manager
Para cada jogador, 90 minutos + 30 segundos por jogada
Caso não haja nenhum jogador com mais de 2200 de Elo, a organização altera
automaticamente o ritmo para 60 min + 30 seg. por lance.
Torneio contabilizado para Elo FIDE Clássicas
Torneio de Categoria B, do circuito de Lentas da AX Lisboa (Consultar regulamento
de competições em www.axlisboa.weebly.com)
A definir, no mínimo serão atribuídos prémios simbólicos (troféus) aos primeiros 3
classificados e melhor equipa. Serão divulgados oportunamente.
Pré-Requisito: Filiação regularizada na FPX para a época 2016/2017
5 Euros – Jogadores filiados pela ADRC Mata de Benfica e com anuidade
regularizada
7,5 Euros – Sócios da ADRC Mata de Benfica com quota de Março 2017
regularizada
10 Euros – Geral
Limite máximo da sala de jogo: 26 jogadores (ordem cronológica de inscrição, e
carecem de aceitação da inscrição por parte da organização)
Nota: O valor de 4 euros da inscrição é convertível (4 senhas no valor de 1 euro)
em consumo no snack-bar do clube ao longo dos dias do torneio.
Inscrições: xadrez@matadebenfica.com ou 914555667 (Rui Teives Henriques)
É favor não utilizar mensagem de voz.
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11. Equipa Organizativa

12. Outros Contactos
13. Antecipação de jogos

14. Byes

15. Faltas e Exclusões

16. Sala de Jogo
17. Conduta

18. Classificação e Sistema de
Desempate
19. Cancelamento
20. Casos Omissos

Direção de Prova - Nuno Guerreiro
Inscrições - Rui Teives Henriques
Arbitro Principal - Altino Costa
Árbitros auxiliares ou substitutos - A designar de acordo com as necessidades.
Dúvidas regulamentares/ Antecipação de jogos:
nuno.ricardo.guerreiro@gmail.com
A direção de prova admite a possibilidade de antecipação de jogos, desde que haja
acordo escrito entre os jogadores, e haja disponibilidade da equipa de arbitragem
para determinação do horário alternativo. Qualquer antecipação deve ser
formalizado via correio eletrónico para a direção de prova. Ver secção 12-Outros
contactos.
Nas primeiras 3 rondas é possível colocar 1 bye. Este deve ser obrigatória e
formalmente pedido via correio eletrónico, o mais tardar antes da ronda anterior.
No caso da primeira ronda, antes do limite de inscrição.
- Em caso de indisponibilidade numa sessão, a direção de prova agradece que
antes do final da ronda anterior o jogador avise que deseja não ser emparceirado
na sessão seguinte.
- Caso já tenha sido efetuado o emparceiramento e haja indisponibilidade, o
jogador em causa deve avisar a direção de prova quanto antes e no máximo até às
14:00 do próprio dia, caso contrário será considerada injustificada (a única
exceção é se for por motivo de força maior). A razão deste ponto é evitar
deslocações do adversário para falta.
- Os jogadores serão eliminados após uma falta de comparência injustificada.
Por limitações estruturais, o aquecimento em ambas as salas de jogo poderá ser
insuficiente, pelo que, por precaução, recomendamos um agasalho.
A Equipa Organizativa reserva-se o direito aplicar sanções, no caso de ocorrência
de comportamentos:
-antidesportivos (inclui entre outros, o acesso a telemóvel/computador ou
equivalente durante a partida)
-desrespeitosos para com os outros jogadores, instalações, direção de prova,
outros.
A sanção pode passar por (do menos grave para o mais grave): advertência verbal;
perda de automática de partida; declaração de resultado nulo (0-0); expulsão da
prova.
Artigos 30º e 31º do Regulamento de Competições da FPX
Caso no dia 8 sejam menos de 10 inscritos a direção de torneio reserva-se o direito
de cancelar o mesmo.
Os casos omissos, dependendo do seu impacto no funcionamento do torneio,
serão geridos pela direção de prova em conjunto com a equipa de arbitragem e
um outro membro da direção da ADRC Mata Benfica.

Lisboa, 10 de fevereiro de 2017
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