8º AEJ Rapid Chess Open FIDE
2016 outubro 08
CONVITE
Em nome da Associação Estamos Juntos, venho por este meio convidar todos os jogadores de Xadrez a
participar na 8ª edição do AEJ RAPID CHESS OPEN, um torneio de xadrez a contar para o sistema ELO da
FIDE e a efetuar na cidade de S. João da Madeira.
Desde já o nosso agradecimento, na certeza de podermos contar com a vossa presença.
Nuno Ricardo Costa, Presidente da Direção da AEJ

REGULAMENTO
ORGANIZAÇÃO: O Torneio é organizado pela Associação Estamos Juntos, através da sua Secção de Xadrez
com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez e da Associação de Xadrez de Aveiro.
A prova contará para a LISTA ELO DE SEMI-RÁPIDAS da FIDE, Federação Internacional de Xadrez.
PARTICIPANTES: Podem participar todos os jogadores, filiados na Federação Portuguesa de Xadrez. As
inscrições serão fechadas após a lotação das salas do torneio estar completa. A Organização reserva o
direito de admissão no torneio.
INSCRIÇÕES: Devem ser efetuadas para:
AEJ Xadrez, Rua de Ribes, 3700-349 SÃO JOÃO DA MADEIRA
nasate@gmail.com
Taxas de inscrição:
•
•
•

10 € por atleta pagas até ao início do torneio
8 € por atleta pagas até ao dia 2016 outubro 03 por transferência para a conta do Banco Santander
da Associação Estamos Juntos com o NIB 0018 0286 0020 0004773 10).
Isentos: titulados grande-mestre, mestre internacional e mestre FIDE.

Um atleta fica efetivamente inscrito quando a inscrição estiver paga e o seu nome constar na lista publicada
no chess-results.
LOCAL DA PROVA: Sede da Associação Estamos Juntos, Rua de Ribes, S. João da Madeira (nas piscinas).
Acessos: de Lisboa (280 km): A1 saída Estarreja, seguindo para Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira;
do Porto (35 km): A1 saída Feira, seguindo para S. João da Madeira.
SISTEMA DE JOGO: Sistema suíço de 7 sessões, usando o programa Swiss Manager.
Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento informatizado, exceto erro na
introdução de resultados.
O sistema de desempate é o previsto no artigo 31 do Regulamento de Competições e Filiações da FPX, sendo
a classificação final determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];
b) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
c) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);
d) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);
e) Maior número de vitórias [12];
f) Maior número de jogos de negras [53];
g) Sorteio.

RITMO DE JOGO: Cada jogador terá 15´ de reflexão, acrescidos de 5´´ por lance.
DIREÇÃO/ARBITRAGEM: Alzira Silva, do Quadro Nacional de Árbitros e da FIDE.
FALTAS DE COMPARÊNCIA: Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem
justificação plausível.
CASOS OMISSOS: Em tudo o não previsto neste regulamento serão aplicadas as Regras do Jogo de Xadrez
da FIDE e o RCP da FPX.
PROGRAMA-HORÁRIO: A prova será efetuada no seguinte horário:
1ª sessão: 11.00 horas
2ª sessão: 11.50 horas
3ª sessão: 12.40 horas
4ª sessão: 15.00 horas
5ª sessão: 15.50 horas
6ª sessão: 16.40 horas
7ª sessão: 17.30 horas
Entrega de prémios: 18.20 horas
PRÉMIOS:
1º - 200 €
2º - 100 €
3º - 60 €
4º - 40 €

5º - 30 €
6º - 20 €

9º - 10 €
10º - 10 €

7º - 15 €
8º - 15 €

Medalhão para os melhores sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-08 (tendo em conta que um sub-08, por
exemplo, é também sub-16).
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