AMADORA XADREZ
II TORNEIO DE SEMI-RÁPIDAS DAS FESTAS DA CIDADE DA AMADORA
02 SETEMBRO DE 2017
Praceta Teresa Gomes, 3C, Venda Nova - 2700-808 AMADORA
(GPS: 38.752659,-9.211391)
REGULAMENTO
O II Torneio Xadrez de Partidas Semi-Rápidas das Festas da Cidade da Amadora, é organizado pela
Associação de Xadrez da Amadora, em parceria com a Junta de Freguesia da Falagueira – Venda Nova e
com o apoio da Associação de Xadrez de Lisboa, cujo torneio é contabilizado para o VIII Circuito de SemiRápidas AXL.
1 Podem participar todos os jogadores federados na época de 2016/2017.
2 As inscrições serão aceites até às 24 horas de 30 Agosto (5ª feira) através do correio electrónico:
. amaxadrezassocdexadrezdamadora@gmail.com.
No dia 01 Setembro até às 21 horas podem ser aceites inscrições de última hora com uma sobretaxa
de 1 euros.
3 Taxa de inscrição: 4 euros. Apos o primeiro prazo 5 €.
. Titulados da FIDE – isentos de taxa de inscrição.
Os Jogadores do Amadora Xadrez estão também isentos da taxa de inscrição.
O pagamento deverá ser feito por transferência para a conta do Millennium CBP - NIB:
0033.0000.4546.2680.1290.5.
Os jogadores ou responsáveis do clube devem enviar o comprovativo da operação no acto da inscrição
por correio electrónico ou apresenta-lo antes do início da 1.ª sessão (sem o que não serão
emparceirados).
4 A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa “Swiss. manager”. O programa-horário a cumprir, no sábado dia 02 de Setembro de 2017, é o seguinte:
1ª sessão: 14H30; 2ª sessão: 15H10;3ª sessão: 15H50; 4ª sessão: 16H30; 5ª sessão: 17H10;
6ª sessão: 17H50; 7ª sessão: 18H30; Entrega de prémios 19H15 (após a conclusão da ultima partida).
O ritmo de jogo é de 10m+5s por partida para cada jogador.
5 Prémios:
. Troféu para os três primeiros jogadores e para as três primeiras equipas (4 jogadores).
Medalha para os primeiros Subs (08/10/12/14/18/20), primeira feminina e primeiro veterano S50 e S65.
6 Serão eliminados os jogadores que faltarem a mais de duas partidas
7 Serão seguidas as Regras para Partidas Semi-Rápidas da FIDE, o R..C. da FPX e do presente
regulamento.
Os desempates serão de acordo com o Artº 31, n.º 2 do RC da FPX.
8 Os clubes deverão apresentar um (1) Relógio em perfeitas condições de funcionamento por cada dois
. jogadores inscritos, sem o que não se garante a sua participação no torneio.
9 A direcção e a arbitragem da prova serão nomeados posteriormente, podendo ser nomeados árbitros
. auxiliares.

Amadora, julho de 2017
AMADORA XADREZ

