Friday's Rapid Chess
Altis Park Hotel

L

05/02 a 18/03 de 2016
Organização: AX Portugal
Objetivos: Disputado às 6ªs feiras, num local de qualidade, embora com um espírito informal, pretende-se dar a
possibilidade de qualquer jogador poder jogar um torneio válido para Rk FIDE, sem a obrigação de jogar todas as
rondas, podendo entrar ou “sair” do mesmo, quando lhe for conveniente. Com um ritmo de jogo relativamente
lento, permitirá anotar a partida caso o pretenda, podendo funcionar como um bom treino para momentos mais
importantes.
Local: Altis Park Hotel 4****
Av. Eng. Arantes e Oliveira, 9 | 1900-221 Lisboa
Transporte: Metropolitano (linha vermelha – estação das Olaias)
Acesso: Jogadores filiados na FPX na presente época.
Dados Técnicos: Sistema suíço de 21 rondas com o ritmo de 25m+5s, válido para Rk FIDE, regras da FPX e
FIDE.
Bye’s: Possibilidade de utilizar byes de ½ ponto em todas as primeiras 18 rondas, sendo de 0 pontos nas 3
ultimas.
Entradas depois do inicio do torneio: É possível qualquer jogador entrar com o torneio já a decorrer,
recebendo byes de ½ ponto referentes a todas as rondas já disputadas (apenas até à 18ª sessão).
Faltas de comparência: O jogador será eliminado do torneio à 1ª falta de comparência, podendo no entanto
reentrar no torneio pagando para o efeito uma taxa adicional.
Direção de prova e Arbitragem: AX Portugal
Casos omissos: Serão resolvidos pela direção de prova
Inscrições, reentradas e pedidos de byes, deverão
axportugal@gmail.com ou por SMS para T: 964069773.
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Inscrições iniciais: Deverão ser efetuadas até dia 03/02.
Inscrições já com o torneio a decorrer: Deverão ser feitas até à 5ª feira anterior.
Reentradas: Deverão ser feitas até à 5ª feira anterior.
Pedidos de Byes: Deverão ser feitos até à 5ª feira anterior.
Pagamentos: Deverão ser efetuados à organização no local.
Taxas de inscrição:
Geral: € 20,00 (para todo o torneio) – € 4.00 apenas para 1 dia – Reentrada: € 5,00
Sub14: € 15,00 (para todo o torneio) - € 3,00 apenas para 1 dia – Reentrada: € 5,00
Titulados FIDE: Free - Reentrada: € 5,00
Calendário (6ªs feiras às 20:00h – 3 jogos por dia):



05/02 – 12/02 – 19/02 – 26/02
04/03 – 11/03 – 18/03

Prémios para os 3 primeiros das seguintes classificações:
Geral, Equipas (todos os jog.), Fem, S65, S50, U20, U18, U16, U14, U12, U10, U08
Alojamento: Para os interessados existem condições especiais para participantes e acompanhantes. (consulte a
organização)
A Organização – 20/01/2016

