II TORNEIO ABERTO DA
CASA DO POVO DE
VILA NOVA DE ANÇOS
22 de abril de 2018
1. O II Torneio Aberto da Casa do Povo de Vila Nova de Anços é um torneio de xadrez
organizado pela Casa do Povo de Vila Nova de Anços, com o apoio da Associação de
Xadrez do Distrito de Coimbra, do Círculo de Xadrez de Montemor-o-Velho e do Centro
Norton de Matos (Coimbra).
2. A prova decorrerá no Salão Nobre da Casa do Povo de Vila Nova de Anços (R. Outeiro 15,
3130-400 VILA NOVA DE ANÇOS, GPS 40.1106715,-8.6384578).
3. O torneio é dividido em dois grupos:
Grupo A: para jogadores devidamente filiados na FPX
Grupo B: aberto a todos os interessados, não filiados na FPX.
4. Ritmo de jogo: 15 minutos + 5 segundos de incremento por lance
Caso não haja relógios digitais disponíveis, poderá ser utilizado o ritmo 20’ KO
5. O torneio realiza-se a 22 de abril de 2018, com o seguinte horário:
1ª sessão – 14h30
2ª sessão – 15h10
3ª sessão – 15h50
4ª sessão – 16h30
5ª sessão – 17h10
Encerramento: 17h50
Será oferecido um lanche no final a todos os participantes
6. O emparceiramento será efetuado pelo programa Swiss-Manager. Não serão aceites
reclamações quanto ao emparceiramento, exceto em caso de erro na introdução de
resultados.
7. Os critérios de desempate são os do regulamento de competições da FPX.
8. As inscrições devem ser solicitadas para o e-mail xadrez@casapovovnancos.pt até às 23h59
do dia 20 de Abril ou para os seguintes contactos: João Cruz, telemóvel 927 510 121 e Jorge
Cruz, telemóvel 927 510 123. Cada clube deve ceder um relógio digital por cada dois
jogadores, sem o qual não se pode garantir a sua inscrição na prova.
9. A inscrição é gratuita
10. O grupo A será homologado para ELO FIDE de semi-rápidas.
11. Os participantes no grupo B devem exibir Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade.
12. Serão oferecidos troféus/medalhas aos primeiros classificados da classificação geral, ao
primeiro classificado de cada escalão, à melhor classificada feminina e às melhores equipas.
13. A direção da prova está a cargo de Jorge Cruz, e a arbitragem a cargo de Paulo Rocha (IA)
14. Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova e pela arbitragem em função das
regras da FIDE e do regulamento de competições da FPX.
15. A participação na prova implica a aceitação do presente regulamento.

