



IV TORNEIO DE XADREZ DA VIDIGUEIRA

Aberto de Semi-rápidas


REGULAMENTO


1 - APRESENTAÇÃO

No âmbito das comemorações do 25 de Abril de 1974, a Câmara Municipal da Vidigueira realizará 
o seu tradicional torneio anual de Xadrez.

O objectivo permanece o de dinamizar a prática da modalidade no seu concelho, apoiar o Clube 
de Xadrez da Vidigueira, e promover a competição, confraternização e convívio entre praticantes.


Este ano haverá duas competições em conjunto: adiante designadas como 'Torneio Oficial' e 
'Torneio Popular'.

Ambas se realizarão na manhã do dia 28 de Abril de 2018, no Centro Multifacetado da Vidigueira.


2 - ORGANIZAÇÃO E APOIOS

A Organização é da responsabilidade da Câmara Municipal da Vidigueira (CMV), através do seu 
Pelouro da Cultura e Desporto, com o apoio técnico da Associação Distrital de Xadrez de Beja 
(ADXB), e o apoio logístico do Clube de Xadrez da Vidigueira (CXV).

O Director da Prova será o Sr. Carlos Cristo.

O Porta-voz da Organização será o Sr. Paulo Baião.


3 - DESTINATÁRIOS E INSCRIÇÕES

a) O 'Torneio Oficial' é aberto a jogadores filiados na Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) na 
época 2017/18.

Nesta competição, devido a questões logísticas e de espaço, as inscrições estão limitadas a 16 
jogadores; por ordem cronológica de inscrição.

b) O 'Torneio Popular' é aberto a todos os jogadores não federados.

Nesta competição os participantes terão que ter criação, residência ou emprego no concelho da 
Vidigueira, ou ainda qualquer ligação familiar á terra. As inscrições estão limitadas a 32 
jogadores. Caso estas não sejam totalmente preenchidas, poderão ser aceites jogadores de 
outras terras.




As inscrições só serão aceites se feitas EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL para 
cxvidigueira@gmail.com indicando:

- Nome completo

- Contacto telefónico

- Torneio em que participa

- Nº FIDE (apenas no caso do 'Torneio Oficial')

As inscrições são gratuitas e a data limite das mesmas é o dia 22-04-2018.

Todos os jogadores deverão estar presentes no local de jogo, no dia do torneio, até às 9:00h de 
forma a confirmarem a respectiva inscrição.


4 - LOCAL DE JOGO

A prova terá lugar no Centro Multifacetado da Vidigueira, na Rua Longa nº 40, 1º piso.

(GPS 38.210196, -7.799390)


5 - DATA E HORÁRIOS

O evento decorrerá no Sábado dia 28 de Abril de 2018, com o seguinte programa:

- 08:30h - Encontro de jogadores e apresentação das provas - café da manhã

- 09:00h - Limite para confirmação das inscrições - publicação do 1º emparceiramento

- 09:30h - 1a Sessão

- 10:00h - 2a Sessão

- 10:30h - 3a Sessão

- 11:00h - 4a Sessão

- 11:30h - Pausa

- 12:00h - 5a Sessão

- 12:30h - 6a Sessão

- 13:00h - Cerimónia de Encerramento

- 13:30h - Almoço convívio

Motivos de força maior poderão levar a alterações quer no número de sessões, quer no seu 
horário. Estas alterações, caso as haja, serão atempadamente comunicadas aos jogadores.


6 - RITMO E SISTEMA DE JOGO

As partidas terão o ritmo de 15 minutos para cada jogador, sem incremento.

As provas serão disputadas em sistema suíço, utilizando-se para o efeito o programa ‘Swiss-
Manager’ de emparceiramento.

Os critérios de desempate são os definidos no Artigo 31, ponto 2, do Regulamento de 
Competições da FPX.


7 - ARBITRAGEM E CONTABILIZAÇÃO ELO

A arbitragem ficará a cargo do Sr. David Barbosa (NA 1918273).

a) o 'Torneio Oficial' terá homologação junto da FIDE e da FPX, contabilizando-se para ELO de 
semi-rápidas.

b) o 'Torneio Popular', tratando-se de uma prova oficiosa, não terá homologação.

Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de Competições 
da FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à arbitragem decidir sobre eventuais situações 
que permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos respectivos.


8 - PRÉMIOS

Serão atribuídas lembranças aos participantes.
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