ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA
CAMPEONATO DE DISTRITAL DA A.X. LISBOA
DE PARTIDAS SEMI-RÁPIDAS INDIVIDUAL 2015/2016

26 de junho de 2016 – 15H

REGULAMENTO
O Campeonato Distrital da A.X.Lisboa de Partidas Semi-Rápidas Individual 2015/2016, é organizado
pela Associação de Xadrez de Lisboa em Lisboa em parceria com o Grupo Dramático Ramiro José que
cede as suas instalações sitas na Rua João Villaret, 13 (cruzamento da Av.Roma com a estação da CP
Roma-Arreiro).
1.

Podem participar no Campeonato Distrital todos os jogadores federados por Clubes filiados ou
individuais pela A.X.Lisboa na época de 2015/2016.

2.

As inscrições serão aceites através do email: axl.axadrezlisboa@gmail.com até às 20 horas do
dia 24 de junho de 2016 (6.ª feira).

3.

Taxa de inscrição – Seniores – 8 euros; Veteranos, Sub20 e sub18 – 6 euros; Sub.16, sub.14, e
sub.12, 5 euros, sub.10 e sub.08 - 3 euros. Titulados da FIDE – isentos de taxa de inscrição
(limite 120 inscritos).
O pagamento deverá ser feito por depósito ou transferência para a conta do Santander Totta NIB: 0018.0000.0198.4147.00177 com envio de email com o comprovativo e/ou entrega do
comprovativo da operação. Os jogadores ou responsáveis do clube devem enviar email e ao
pagamento no local antes do início da 2ª sessão (sem o que não serão emparceirados para a
resto da prova) acresce 1 euro por jogador de qualquer escalão.

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 dia 26 de junho de 2016, é o seguinte:
1ª sessão: 15H00; 2ª sessão: 15H45;3ª sessão: 16H30; 4ª sessão: 17H15; 5ª sessão: 18H00;
6ª sessão: 18H45; 7ª sessão: 19h30; Entrega de prémios 15 minutos após a última sessão.
Prémios: serão atribuídos os subsídios seguintes:
1.º 50 euros+Troféu; 2.º 30 euros+Troféu; 3.º 20 euros+Troféu; 4.º e 5.º 15 euros; 6.º ao 10.º, 10
euros. Os subsídios apenas serão pagos contra entrega de recibo do jogador ou do clube.
1.º Veterano, troféu; 1.ª Feminina Absoluta, Troféu; os 3 Subs absolutos e 3.ª feminina de todos
os escalões.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

O ritmo de jogo é de 15’+2’’ por partida para cada jogador.
Será atribuído o título de Campeão de Lisboa de Partidas Semi-Rápidas ao primeiro classificado.
Serão eliminados todos os jogadores que faltarem a mais de 20% (2 partidas) das partidas que
deveriam jogar.
Serão seguidas as Regras para Partidas Semi-Rápidas da FIDE, o R.C. e o presente
regulamento.
Os desempates serão de acordo com o RC da FPX para partidas semi-rápidas e competições
individuais.
A Direção é da responsabilidade de Tiago Petrucci e a Arbitragem é da responsabilidade de
Ricardo Cruz.

Lisboa, 10 de junho de 2016
A Direção da A.X.Lisboa

