1.º Torneio Aberto de Xadrez
Santo António dos Oli vais
Regulamento
1. O 1.º Torneio Aberto de Xadrez Santo António dos Olivais
realiza-se a 12 de Junho de 2016, às 10h30 no Pavilhão da
Escola Básica 23 Eugénio de Castro, em Coimbra.

6. As inscrições deverão ser recebidas até ao dia 10 de Junho,
dirigidas a: xadrez@cnm.pt
Os jogadores deverão indicar o seu nome, clube, escalão e Elo.

2. O torneio é organização do Centro Norton de Matos e Junta de
Freguesia de Santo António dos Olivais, com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra, da Federação Portuguesa
de Xadrez e do Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro e faz
parte do Circuito Nacional de Semi-Rápidas 2015.

7. Serão eliminados os jogadores que faltarem a duas sessões.

3. O torneio é aberto a todos os jogadores filiados na FPX na
presente época.
4. O campeonato será disputado em sistema suíço a 8 sessões
(15 minutos mais 5 segundos por lances para cada jogador)
sendo utilizado o programa SWISSMANAGER para o cálculo
dos emparceiramentos, classificação e desempates, que serão
os do regulamento de competições da FPX
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) Sonneborn-Berger
[52] (0,0,N,N,0,N,N); e) Maior número de vitórias [12]; f) Maior
número de jogos de pretas [53];

8. Calendário da prova:
10h30

1.ª sessão

15h35

5.ª sessão

11h20

2.ª sessão

16h25

6.ª sessão

12h10

3.ª sessão

17h15

7.ª sessão

14h45

4.ª sessão

18h05

8.ª sessão

18h55

Entrega de
prémios

9. A Direção da prova estará a cargo de Paulo Rocha, a equipa
de arbitragem oportunamente anunciada.
10. Serão atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis:
Classificação geral
1.º

320€ + troféu

6.º - 10.º

20€

2.º

200€ + troféu

1.º sub 2200

20€

3.º

150€ + troféu

1.º sub 2000

20€

4.º

100€

1.º sub 1800

20€

5.º

50€

1.º sub 1600

20€

5. A taxa de inscrição será de 10 € (€5 para jogadores nascidos
em 1999 e depois). Os jogadores e sócios do CNM beneficiam
de um desconto de 50%.
Estas taxas aplicam-se a todos os inscritos com o pagamento
efetuado até ao dia 8 de Junho na conta: CNM s/ Banif - IBAN
PT 50 0038 0000 38262495771 25.

Troféus para as três primeiras equipas
Troféu para o primeiro jogador de cada escalão e primeiro lugar
feminino.

Devem ser portadores do talão do depósito para apresentação
no dia do torneio. Inscrições e pagamentos depois dessa data e
até dia 10, terão um agravamento de 5€.

11. Serão observadas as regras de partidas semi-rápidas da
FIDE e o Regulamento de Competições da FPX.
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da prova.
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