1º Open de Semi-rápidas - IP Leiria
REGULAMENTO
Leiria, 3 de Novembro de 2012

Época 2012 / 2013
O 1º Open de Semi-Rápidas IP Leiria é organizado pela FPX e Associação de Xadrez do Distrito de Leiria
(AXL) com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. e dos Serviços de Acção Social do
Instituto Politécnico de Leiria, disputa-se no dia 3 de Novembro de 2012 em Leiria, nas instalações dos
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Leira.

A – PARTICIPANTES
1. O 1º Open de Semi-rápidas IP Leiria terá um máximo de 80 jogadores entre os quais:
a. Todos os jovens que integram a Seleção Nacional de Jovens que estará presente no
Campeonato do Mundo de Jovens 2012 e no Estágio de Preparação que se realizarão de 2 a 4
de Novembro no IP Leiria.
b. Poderão também participar quaisquer jogadores que se inscrevam, sendo a ordenação
efectuada por ordem cronológica de inscrição e dada prioridade a jogadores federados na FPX
na presente época.
B – INSCRIÇÕES
1. As inscrições com a taxa única de 1€ têm de ser efetuadas até às 16h00, do dia 1 de Novembro de
2012. A taxa de inscrição de um euro por participante deverá ser paga até ao final da 2ª sessão à
AXLeiria.
2. A inscrição será efectuada via e-mail, para competicoes@fpx.pt e josecavadas@gmail.com.
C – LOCAL DE JOGO
1. A prova será disputada nos Serviços de Acção Social do IP Leiria, em local a designar.
D – SISTEMA DE JOGO, CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES
1. A prova será disputada em sistema suíço de 15 minutos em 6 sessões, utilizando-se o programa
SwissManager para os emparceiramentos, e de acordo com o seguinte horário:
2. A prova será disputado com início às 14:30 e fim previsto às 18:30, com base no seguinte calendário:
14:30 - 1ª Sessão
15:05 - 2ª Sessão
15:45 - 3ª Sessão
16:25 - 4ª Sessão
17:05 - 5ª Sessão
17:45 - 6ª Sessão
18:30 - Entrega prémios.
3. É atribuída falta de comparência ao jogador que não estiver na sua mesa de jogo no início da sessão.
4. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. Não serão atribuídos byes para
faltas anunciadas.
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5. A Cerimónia Solene de encerramento e entrega de prémios terá lugar no local da prova, cerca de meia
hora após o término da competição.
E – RITMO DE JOGO
1. Cada jogador disporá de 15 minutos para concluir cada partida.
F – SISTEMA DE DESEMPATE
1. Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais jogadores, aplicar-se-ão os seguintes critérios de
desempate do programa SwissManager:
1º) Resultado entre os jogadores empatados; (11)
2º) O maior número de partidas ganhas; (12)
3º) O Buchholz corrigido cortando o pior resultado (1,0,N,N,0,N); (37)
4º) O Buchholz não corrigido contando todos os resultados (0,0,N,N,0,N); (37)
5º) Maior número de jogos com pretas; (53)
6º) Sorteio
G – PRÉMIOS
1. Serão atribuídos troféus ou medalhas segundo o seguinte critério:
a. Três primeiros classificados;
b. Melhor jogadora.
2. Serão sorteados 3 livros de xadrez entre os participantes e entregues lembranças para todos os
participantes.
3. O participante que não compareça à cerimónia solene de encerramento e entrega de prémios
poderá ser-lhe retirado o prémio.
H – DIRECÇÃO DA PROVA E ARBITRAGEM
1. A Direção da Prova e a Arbitragem serão designadas oportunamente pela AXLeiria, podendo ser
nomeados árbitros auxiliares e árbitros estagiários.
I – DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os casos omissos serão resolvidos respectivamente pela Direcção da Prova e Arbitragem, sendo
observadas as regras oficiais da FIDE e FPX.
2. A inscrição neste torneio implica a plena aceitação deste regulamento.
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