II Torneio Cidade de Barcelos
REGULAMENTO
1. Organização
O II Torneio Cidade de Barcelos é uma prova integrada no Circuito Nacional de
Semi-Rápidas, organizada pela Academia de Xadrez de Barcelos, com o apoio
da Federação Portuguesa de Xadrez, Associação de Xadrez do Distrito de
Braga, União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Pedro e
S. Martinho), Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria e Câmara Municipal de
Barcelos.
2. Participantes
Podem participar todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de
Xadrez. A prova contará para a lista de ELO de semi-rápidas da FIDE, Federação
Internacional de Xadrez.
3. Data e local da prova
A prova realiza-se no dia 01 de Outubro (sábado) na Escola Alcaides de Faria
em Barcelos.

4. Ritmo de jogo
O ritmo de jogo será de 15 minutos por jogador.
5. Inscrições
5.1. Taxas e inscrições
Até 29 de Setembro

Até 30 de Setembro

Seniores e Veteranos

8€

10€

Associados AXDB

7€

10€

Sub 18

5€

10€

As inscrições deverão ser enviadas para academia@xadrezbarcelos.pt O
pagamento deverá ser efetuado, em numerário no dia do torneio.
5.2. Não serão aceites inscrições enviadas após as 17h00 de 30 de Setembro.

6. Sistema de jogo e desempates
6.1. Sistema suíço de 8 sessões, usando o programa Swiss Manager.

6.2. Não será aceite reclamação sobre o emparceiramento informatizado, exceto
erro na introdução de resultados, devendo a reclamação ser apresentada antes
do início da ronda seguinte. O sistema de desempate é o previsto no ponto 2 do
artigo 31 do Regulamento de Competições e Filiações da FPX, sendo a
classificação final 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) SonnebornBerger [52] (0,0,N,N,0,N,N);
e) Maior número de vitórias [12];
f) Maior número de jogos de pretas [53];
g) Sorteio.

7. Horário
10h00: receção e confirmação de inscrição.
11h00: 1ª ronda
11h40: 2ª ronda
12h20: 3ª ronda
Pausa para almoço
15h00: 4ª ronda
15h40: 5ª ronda
Pausa para lanche (30min)
16h40: 6ª ronda
17h20: 7ª ronda
17h50: 8ª ronda
18h30: Entrega de prémios

8. Prémios:
Lugar
1º
2º
3º
4º
5º

Prémio
175€ + troféu
100€ + troféu
70€ + troféu
45€
25€

Escalão de ELO
1º - 1800 a 1999
1º - 1600 a 1799
1º - 1400 a 1599
1º Até 1399

Prémio
20€
20€
10€
10€

Clube em maior número 25€.
Nota: Prémios cumulativos. Só serão entregues os prémios aos vencedores
presentes na cerimónia de encerramento.

9. Faltas de comparência:
Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem
justificação plausível.

10. Direção e arbitragem:
Diretor de prova: Filipe Costa.
Árbitro principal: Carlos Dias.
Poderão ser nomeados árbitros auxiliares.

11. Outros
Serão seguidas as regras de jogo da FIDE, tal como a aplicação deste
Regulamento.
A inscrição nesta prova implica a aceitação deste regulamento.
Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento
de Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE.

Observação: No local serão indicados diversos espaços onde poderão
almoçar com o custo aproximado de 8€ por pessoa.

