REGULAMENTO DO 9.º TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE GAIA

XVI PROFIGAIA OPEN – MEMORIAL RUI CAMEJO ALMEIDA
Integrado no Circuito Nacional de Lentas 2015-2016 da Federação Portuguesa de Xadrez
1. Organização e local
O torneio realiza-se na Escola Profissional de Gaia, entre os dias 24 e 28 de Junho de 2016 e é organizado pela
Academia de Xadrez de Gaia, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, AXP - Associação de
Xadrez do Porto e da Escola Profissional de Gaia. Este torneio é ainda apoiado pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.
2. Participantes - Poderão participar todos os interessados filiados na FPX .
3. Inscrições
As inscrições devem ser enviadas para geral@gaiachess.com ou epg@epg.pt até às 23h00 do dia 22 de Junho
de
2016,
com
pagamento
feito
para
o
NIB
0036.0241.99100048503.91
(IBAN
PT50.0036.0241.99100048503.91; SWIFT/BIC MPIOPTPL), do Banco Caixa Económica Montepio Geral, cujo
titular é a Academia de Xadrez de Gaia. Após o pagamento deve ser enviado um e-mail para
geral@gaiachess.com ou epg@epg.pt indicando o comprovativo de pagamento e o nome das pessoas e do
Clube. O limite de inscrições é de 100. Este limite poderá ser reajustado pela organização se as condições da
sala o permitirem.
Taxa de inscrição:
Estão isentos de taxa de inscrição os jogadores titulados pela FIDE
Até 25 de Maio de 2016:
15 euros para jogadores séniores e 5 euros para os jogadores pertencentes aos escalões sub-8, sub-10, sub-12,
sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e veteranos..
Até 22 de Junho de 2016:
20 euros para jogadores séniores e 10 euros para os jogadores pertencentes aos escalões sub-8, sub-10, sub12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e veteranos.
4. Subsídios de Participação
4.1. São atribuídos subsídios de participação no valor total de 2200 euros
1.ºlugar
2.º lugar
3º.lugar
4.º lugar
5º lugar
6.º ao 10.º lugar
11.º ao 40.º lugar
3 Melhores sub-20
3 Melhores sub-18
3 Melhores sub-16
3 Melhores sub-14
3 Melhores sub-12

400 euros
250 euros
200 euros
150 euros
100 euros
50 euros
20 euros
25 + 15 + 10 euros
25 + 15 + 10 euros
25 + 15 + 10 euros
25 + 15 + 10 euros
25 + 15 + 10 euros

4.2. Serão atribuídas: Taças aos 3 primeiros classificados; medalhas a todos os participantes; outros
troféus e lembranças.
4.3. Os valores são acumuláveis.
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4.4. É necessário participar na sessão de encerramento.
4.5. Para efeito do ponto 4 (Subsídios de Participação), o escalão considerado é o mencionado na
inscrição.
5. Sistema e ritmo de jogo - Sistema suíço de 7 sessões. Cada jogador terá 1h e 30m 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 24 de Junho – 19h30 – 6ª Feira - 1ª Sessão
Dia 25 de Junho – 14h30 – Sábado - 2ª Sessão
Dia 25 de Junho – 19h30 – Sábado - 3ª Sessão
Dia 26 de Junho – 14h30 – Domingo - 4ª Sessão
Dia 26 de Junho – 19h30 – Domingo - 5ª Sessão
Dia 27 de Junho – 19h30 – 2ª Feira - 6ª Sessão
Dia 28 de Junho – 19h30 – 3ª Feira - 7ª Sessão
6.2. Em geral e a pedido dos jogadores a organização pode conceder 2 byes de ½ pontos a quem o
solicitar antes do emparceiramento da jornada respectiva, para as 4 primeiras sessões.
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 1ª jornada serão eliminados do Torneio pela
organização, salvo situação com carácter excepcional aceite pela direcção 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 2015/2016.
9. Homologação
Será requerida a homologação do torneio pela FPX e pela FIDE para efeito dos respectivos rankings
ELO e eventual atribuição de normas.
10. Direcção de prova e arbitragem
A Direcção da prova e os árbitros serão nomeados em conformidade com os regulamentos de
competições da FPX e da FIDE. Em tudo o não previsto neste regulamento aplicam-se as regras da FIDE e da
FPX.
Informações sobre o torneio: epg@epg.pt / geral@gaiachess.com ; Telefone: 223747160.
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