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Regulamento
1. O 2º Torneio de Xadrez da União de Freguesias de S. Mamede Infesta e Sr.ª da
Hora é um torneio integrado no Circuito Nacional de Semirápidas da Federação
Portuguesa de Xadrez (FPX), organizado pelo Grupo de Xadrez 113 (GX 113), com
o apoio da Escola Secundária Abel Salazar, da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de S. Mamede de Infesta e Sr.ª da Hora, e da Federação Portuguesa
de Xadrez;
2. O torneio disputarseá na Escola Secundária Abel Salazar – Praceta Henrique
Bravo, 59, 4465166, São Mamede de Infesta, Matosinhos ;
3. O torneio, a realizar no dia 16 de Abril de 2016, tem a seguinte agenda:
 10:00
 10:25
 10:30
 13:00
 14:30
 19:00

Receção e confirmação da inscrição
Divulgação do emparceiramento para a 1ª ronda
Início da 1ª ronda
Intervalo para o almoço
Início da 4ª ronda
Celebração final e entrega de prémios

4. Ritmo de jogo: 15 minutos + 5 segundos de incremento a cada lance;
5. Formato do torneio: Será disputado em sistema suíço de 9 rondas;
6. Critérios de desempate: Caso dois ou mais jogadores terminem o torneio com o
mesmo número de pontos, serão aplicados os seguintes critérios de desempate,
por ordem:
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. Podem participar todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de
Xadrez. Um jogador não federado que queira participar deverá contactar a
organização para proceder à respetiva filiação o quanto antes;
As inscrições neste torneio implicam o pagamento de um valor de 10€ para
jogadores seniores e 7€ para jogadores sub16. Estas podem ser feitas até 14 de
Abril por:
email: geral@gx113.org
formulário online: http://www.gx113.org/uniao2016
Podem ser pagas por transferência bancária até às 15h do dia 14 de Abril para a
conta do Grupo de Xadrez 113 
IBAN: PT50 0010 0000 50648400001 23

Para que se possa identificar a transferência devese colocar o número FPX
correspondente à inscrição na referência ou enviar o respetivo comprovativo
aquando da inscrição.
Caso haja vagas poderão ser aceites inscrições, somente de jogadores já filiados,
até às 10h15 do dia do torneio com o valor de 12€ que pode ser pago na altura.
Todos os jogadores titulados FIDE que se inscrevam até 9 de Abril ficam isentos
de taxa de inscrição e ganham acesso à sala de convidados, com condições
especiais (ex. bebidas de cortesia), que podem utilizar livremente durante o
torneio.
Qualquer questão deverá ser comunicada à organização que pode ser contactada
através do número 934351687 (Rui Guimarães) ou 963837838 (Simão Pintor );
8. Prémios:
Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados de todos os escalões
jovens até sub18. Serão premiadas as três melhores equipas constituídas pelos
4 jogadores mais bem classificados de cada clube.
Haverá prémios especiais para os três primeiros jogadores moradores de S.
Mamede de Infesta ou Sr.ª da Hora que se tenham filiado na presente época e
que comprovem a morada durante a inscrição. Entre estes moradores será
ainda sorteado um vale de três meses, oferta do Kangaroo Health Club, sem
compromissos e de livre utilização.
Para jogadores da Associação de Xadrez do Porto que se inscrevam até
09/04/2016 serão sorteados três vales de um mês, oferta do Kangaroo Health
Club, sem compromissos e de livre utilização.
Serão ainda atribuídos subsídios de participação segundo a seguinte tabela:
Classificação
Valor (Euros)
1º 300
2º 200
3º 150
4º 75
5º 50
6º 35
7º 25
8º 25
9º 25
10º 25
11º 15
12º 15

E um subsídio de 20€ para o primeiro classificado de cada um dos seguintes
escalões elo: sub2000, sub1800, sub1600.
A não comparência na entrega de prémios implica a perda do mesmo;
9. O emparceiramento será feito através do programa Swiss Manager;
10. Será requerida a homologação da prova junto da Federação Internacional de
Xadrez, FIDE, e da Federação Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para
efeitos de contabilização para os respetivos sistemas de classificação pontual
ELO;
11. Serão seguidas as regras de jogo da FIDE, tal como a aplicação deste
regulamento;
12. A inscrição nesta prova implica a aceitação deste regulamento;
13. Em tudo omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento
de Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE;

A Direção do Grupo de Xadrez 113,
22 de Fevereiro de 2016

Grupo de Xadrez 113
Rua Bernardim Ribeiro, 166A
4465‐043 São Mamede de Infesta
http://gx113.org ‐ geral@gx113.org

