V Torneio Internacional de Xadrez da
Maia
Portugal Chess Tour da FPX 2021/2022

REGULAMENTO
ORGANIZAÇÃO:
O Torneio é organizado pela Academia de Xadrez da Maia com o apoio da Federação
Portuguesa de Xadrez, O Amanhã da Criança, Associação de Xadrez do Porto, Câmara
Municipal da Maia, Junta de Freguesia da Maia. Portugal Chess Tour da FPX 2021/2022

DIRECÇÃO E ARBITRAGEM:
Academia de Xadrez da Maia

LOCAL E DATA DA PROVA:
A prova será disputada na Escola Principe da Beira, R. Dr. António José de Almeida,
( https://goo.gl/maps/54dpmRmHTKv ) na Maia (Gueifães).
30 de Agosto 18:00 Acreditação e Boas Vindas
30 de Agosto 19:00 1ª sessão
31 de Agosto 17:00 2ª sessão
1 de Setembro 19:30 3ª sessão
2 de Setembro 19:30 4ª sessão
3 de Setembro 19:30 5ª sessão
4 de Setembro 19:30 6ª sessão
5 de Setembro 18:00 7ª sessão
5 de Setembro 21:00 Entrega de prémios

Travessa Cruzes do Monte, 46 4470-169 Cidade da Maia
academiaxadrezmaia@gmail.com

+351 912 565 560 / +351 966 000 194
www.axm.pt

PARTICIPANTES
O V Torneio Internacional da Maia – Lidador da Maia 2021 é aberto a todos os jogadores
devidamente filiados na Federação Portuguesa de Xadrez. A organização reserva o
direito de admissão no torneio;

INSCRIÇÕES:

Taxa de inscrição até 31 de Julho:
Geral – 30 €
Atletas Associação Xadrez do Porto – 25 €
Atletas Filiados do Clube da Maia – 20 €
Sub´s até sub-16 e Veteranos - 25 €
GM, MI, FM estão isentos.

Taxa de inscrição até 26 de Agosto:
Geral – 40 €
Atletas Associação Xadrez do Porto – 30 €
Atletas Filiados da Maia – 20 €
Sub´s até sub-16 e Veteranos - 30 €
GM, MI, FM estão isentos.

As inscrições são condicionadas ao número de lugares existentes.
As inscrições deverão ser feitas através do envio de Nome, Numero FPX ou FIDE,
Cidade e escalão para o seguinte email, competicao.axm@gmail.com e só serão válidas
após o pagamento da taxa de inscrição para a conta da Academia de Xadrez da Maia
IBAN: PT50 0010 0000 5839 7720 0015 0 e envio do comprovativo enviado para o
seguinte email, competicao.axm@gmail.com.
As taxas de inscrição não serão devolvidas em caso de desistência do atleta, salvo por
motivo aceite pela Direção de Prova.
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SISTEMA 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.
Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento, excepto erro
na introdução de resultados.
Cada jogador é responsável pela comunicação do resultado, nos termos que vierem a
ser definidos.
O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e Filiações
2020/2021.

RITMO DE JOGO:
1h e 30m para terminar a partida, com incremento de 30s por lance

FALTAS DE COMPARÊNCIA:
Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem justificação
plausível.
Em geral e a pedido dos jogadores a organização pode conceder 2 byes. Sendo de ½
ponto a quem o solicitar antes do emparceiramento da jornada respectiva, para as 3
primeiras sessões, e 0 pontos para as restantes jornadas.

LISTA DE PRÉMIOS:
1º lugar geral 600 €
2º lugar geral 300 €
3º lugar geral 100 €
4.ºlugar geral 80 €
5.º lugar geral 40 €
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6.º ao 10.º lugar 25 €
1.ª Feminina 40 €
1.º da cidade da Maia 40 €
1.º Sub 2000 elo 20 €
1.º Sub 1800 elo 20 €
1.º Sub 1600 elo 20 €
1.º Sub 1400 elo 20 €
1.º Sub 1200 elo 20 €
1.º Veterano +50 10 €
1.º Veterano + 65 10€
1.º Sub 08 10 €
1.º Sub 10 10 €
1.º Sub 12 10 €
1.º Sub 14 10 €
1.º Sub 16 10 €
1.º Sub 18 10 €
1.º Sub 20 10 €

Trofeus aos 10 primeiros classificados geral, e 1.º de cada escalão premiado.

A não comparência na entrega de prémios implica a perda do mesmo.
Os valores dos prémios que não da classificação geral, poderão ser alvo de reavaliação,
em função do número de praticantes inscritos.

Critério de desempate
O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e Filiações da
Federação Portuguesa de Xadrez.
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Homologação
O torneio será homologado para ELO FIDE; e será contabilizado para o Portugal Chess
Tour da FPX de 2021/2022.

Observações
A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no
presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE, bem como das normas da
DGS e do plano de retoma da Federação Portuguesa de Xadrez.
É estritamente proibido, levar para a área de jogo qualquer dispositivo eletrónico. Os
atletas que estejam na posse de um dispositivo eletrónico dentro da sala de jogo,
perderão imediatamente a partida.
No Hall de entrada existirá uma receção onde poderão ser deixados os aparelhos
eletrónicos.
Os jogadores devem comparecer na sala de jogo, com indumentária adequada ao
evento, e ter um comportamento correto e desportivo durante a competição.
Os participantes autorizam a organização a utilizar fotos ou vídeos, para a sua divulgação
na Internet e meios de comunicação social.
Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os
Regulamentos da FPX e da FIDE.
Será elaborado um plano de contingência, com todas as regras sanitárias exigíveis no
decorrer da prova, e publicado na página oficial do torneio no Facebook.
O não cumprimento das regras sanitárias, implica a imediata exclusão do torneio.
O presente Regulamento fica condicionado à evolução da crise pandémica Covid-19.
A organização reserva o direito de:
- admissão no torneio;
- alterar o presente Regulamento até ao dia da prova;
- a inscrição nos torneios torna obrigatória a aceitação do presente regulamento;
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