VII TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DE FAMALICÃO
REGULAMENTO
Famalicão, 28 de julho a 3 de agosto de 2019

REGULAMENTO

VII TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DE FAMALICÃO
1. Organização e local
O torneio realiza-se na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Famalicão, entre os dias 28
de julho a e 3 de agosto de 2019 e é organizado pelo Clube de Xadrez A2D - Associação
Académica da Didáxis, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, AXDB Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Associação de Pais Encarregados Educação Didáxis - Vale S. Cosme e da Cooperativa de
Ensino Didáxis. Este torneio é ainda parte integrante do Circuito Nacional de Clássicas da
FPX.

2. Participantes
Poderão participar todos os interessados filiados na FPX.

3. Inscrições
Taxa de inscrição
Até 21 de julho:
30 euros para jogadores seniores;
25 euros para jogadores seniores AXDB.
25 euros para jogadores sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e veteranos;
20 euros para jogadores sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e veteranos AXDB.
20 euros para os jogadores pertencentes aos escalões sub-8, sub-10, sub-12;
15 euros os jogadores pertencentes aos escalões sub-8, sub-10, sub-12 AXDB.
Clubes: por cada 5 inscrições de atletas do mesmo clube é assegurada uma inscrição
grátis.
Os jogadores titulados pela FIDE estão isentos.
A partir de 22 de julho até 27 de julho:
40 euros para jogadores seniores;
30 euros para jogadores sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e veteranos;
25 euros para os jogadores pertencentes aos escalões sub-8, sub-10, sub-12.
Os jogadores titulados pela FIDE estão isentos.
As inscrições tornam-se válidas logo após o final do prazo em que foram efetuadas, sendo
necessária a sua confirmação após o pagamento da taxa de inscrição para a conta da A2D
(PT50 0018 000340755100020 55) e o comprovativo enviado por e-mail para
xadrezdidaxis@gmail.com .
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4. Prémios
1.º Classificado - 1000 euros
2.º Classificado - 750 euros
3.º Classificado - 500 euros
4.º Classificado - 350 euros
5.º Classificado - 250 euros
6.º ao 10.º Classificado - 60 euros
1.º Classificado Sub 2200 (elo 2001-2200) - 25 euros
1.º Classificado Sub 2000 (elo 1801-2000) - 25 euros
1.º Classificado Sub 1800 (elo 1501-1800) - 25 euros
1.º Classificado Sub 1500 (elo 1000-1500) - 25 euros
4.1. Serão atribuídos ainda outros prémios: primeiros classificados por escalões, primeira
classificada feminina e primeira equipa (serão considerados os quatro jogadores com
mais pontos).
4.2. Os prémios são acumuláveis.
4.3. Para ter direito aos prémios será necessário participar na sessão de encerramento.

5. Sistema e ritmo de jogo
Sistema suíço de 9 sessões.
Cada jogador terá 1h30m para terminar a partida, com incremento de 30s por lance.
O tempo de espera máximo após o início de cada sessão será de 30 minutos.
É vedado qualquer acordo de empate antes de concluídos 30 lances, sem acordo do
árbitro.

6. Calendário
6.1. Data-hora das sessões:
Dia 28 de julho – 21h00 – domingo - 1ª Sessão
Dia 29 de julho – 14h30 – 2ª feira - 2ª Sessão
Dia 29 de julho – 20h00 – 2ª feira - 3ª Sessão
Dia 30 de julho – 20h00 – 3ª feira - 4ª Sessão
Dia 31 de julho – 14h30 – 4ª feira - 5ª Sessão
Dia 31 de julho – 20h00 – 4ª feira - 6ª Sessão
Dia 1 de agosto – 20h00 – 5ª feira - 7ª Sessão
Dia 2 de agosto – 20h00 – 6ª feira - 8ª Sessão
Dia 3 de agosto – 14h30 – sábado - 9ª Sessão
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6.2. Os jogadores poderão solicitar um máximo de 3 Byes de ½ pt. nas 5 primeiras rondas
devendo informar o árbitro principal e a direção da prova até 24 horas antes do início da
sessão a que respeita (preenchimento do formulário próprio para o efeito).
6.3. A organização, por razões que considere de força maior, pode introduzir
reajustamentos.

7. Faltas de comparência
7.1. Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1.ª jornada serão eliminados do
Torneio pela organização, salvo situação com caráter excecional aceite pela direção da
prova.
7.2. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência.

8. Critério de desempate
O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e Filiações
2018/2019.

9. Homologação
O torneio será homologado para ELO FIDE; e será contabilizado para o Circuito Nacional
de Clássicas da FPX de 2019.

10. Direção e arbitragem
A Direção da prova e os árbitros serão nomeados em conformidade com os regulamentos
de competições da FPX e da FIDE.
11. Disposições finais
É estritamente proibido e sem qualquer margem de tolerância levar para a área de jogo
qualquer dispositivo eletrónico.
A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no
presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis.
Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os Regulamentos
da FPX e da FIDE.

Vila Nova de Famalicão, 3 de maio de 2019
Clube de Xadrez A2D

