VI Torneio de Xadrez Junta Freguesia de Mirandela/ Feira da Alheira
02 de Março 2019

Apresentação: O Clube Amador de Mirandela vai organizar o “VI Torneio de Xadrez
Junta Freguesia de Mirandela/ Feira da Alheira”, no dia 2 de Março, este torneio conta
para o circuito nacional de semi-rápidas, este torneio é aberto a todos os filiados na
federação portuguesa de xadrez.

Apoios: Câmara Municipal de Mirandela, Junta de Freguesia de Mirandela e Federação
Portuguesa de Xadrez.

Ritmo de Jogo: O ritmo de jogo será 15min.+5seg. por jogador.
Sistema de jogo e desempates: Sistema Suíço de 7 sessões.
Critérios de desempate: Se, numa competição individual em sistema suíço, dois ou mais
jogadores obtiverem o mesmo número de pontos e o regulamento da competição não
indique de outro modo, a respectiva classificação final será 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 pretas [53];
g) Sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.

Local de Jogo:
Inatel de Mirandela
Rua da Força Aérea, nacional 213
5370-408 Mirandela
Coordenadas GPS:
41.47654040374999
-7.178637385368347

Horário do torneio:
Acreditação dos participantes – 10h
1º Sessão – 10:30h
2º Sessão – 11:15h
3º Sessão – 12h
Intervalo para Almoço
4º Sessão – 14:30h
5º Sessão – 15:15h
6º Sessão – 16h
7º Sessão – 16:45h
Entrega de Prémios – 17:35h

Inscrições: Devem ser efectuadas por e-mail camir.geral@gmail.com ou para o telemóvel
91 108 18 42 (deixar sms com o nome de xadrezista mais o clube a que pertence) – Miguel
Moreira.
As inscrições têm de ser efectuadas até às 20h do dia 1 de Março de 2018, serão aceites
inscrições de última hora caso ainda haja lugares disponíveis. Cada clube deverá apresentar
1 relógio digital por cada 2 participantes inscritos.
Taxas de inscrição:
Inscrição no torneio – 6 €
Inscrição com almoço – 9€

Prémios:
Prémios da classificação geral:
1º - Troféu + 250€
2º - Troféu + 160€
3º - Troféu + 100€
4º - Troféu + 60€

5º - Troféu + 40€
6º - Troféu + 30€
7º - Medalhão+ 25€
8º - Medalhão+ 20€
9º - Medalhão+ 15€
Há ainda prémio para o primeiro classificado dos escalões de sub 08, sub 10, sub 12.
Prémio de presença para todos os participantes.
Este torneio será homologado para efeitos de contagem de ELO.

Direcção – Victor Magalhães
Arbitragem – Miguel Moreira e Paulo Rocha
Os casos omissos serão decididos pela Direcção da Prova tendo em conta os regulamentos da
FPX e da FIDE.

