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IV Open Internacional de Xadrez “Beja Cidade da Pax”
Regulamento
1.

O IV Open Internacional de Xadrez “Beja Cidade da Pax” está inserido no IV Festival de Xadrez de Beja,
sendo organizado pela Associação Distrital de Xadrez de Beja com a colaboração do Clube de Xadrez de
Ferreira do Alentejo e da Federação Portuguesa de Xadrez e os apoios do Beja Parque Hotel, Governo Civil
do Distrito de Beja, Câmara Municipal de Beja, Junta de Freguesia de Santiago Maior, Junta de Freguesia
do Salvador, Junta de Freguesia de Santa Maria e Junta de Freguesia de São João Baptista.

2. A prova será disputada no Beja Parque Hotel.
3. O calendário da prova é o seguinte:
1ª Sessão –> 15 OUT 2010 às 21H00;
2ª Sessão –> 16 OUT 2010 às 14H30;
3ª Sessão –> 16 OUT 2010 às 20H30;
4ª Sessão –> 17 OUT 2010 às 09H30;
5ª Sessão –> 17 OUT 2010 às 15H00;
Entrega de prémios –> 17 OUT 2010 às 19H00.
4.

Será disputado em Sistema Suíço de 5 sessões, poderá ser acelerado nas duas primeiras, com o ritmo de
1:30h para os primeiros 40 lances + 30m para terminar, com acréscimo de 30s por lance a partir do
primeiro, sendo utilizado o programa de computador “Swiss Manager” para fazer os emparceiramentos.

5.

A prova é válida para Ranking nacional e internacional, podendo participar todos os jogadores filiados na
FPX ou na FIDE e que procedam à inscrição para o endereço electrónico 2torneiobejapax@live.com.pt e ao
pagamento da taxa de inscrição e das estadias até ao dia 12 OUT 2010, inclusive.
a. O pagamento da taxa de inscrição e das estadias deverá ser efectuado por depósito ou
transferência bancária na conta n.º 40 228621731 do Crédito Agrícola, em Beja, NIB: 0045 6100
40228621731 81, até à data acima mencionada, sem o qual não se poderá confirmar a inscrição.
Deve ser enviado correio-e para 2torneiobejapax@live.com.pt com a confirmação do pagamento,
informando a que pessoas se refere.

6.

A taxa de inscrição por jogador será de 25 €. Estão isentos os jogadores titulados pela FIDE.

7. Haverá uma classificação individual e colectiva, contando para esta, os primeiros 4 classificados das equipas
que tenham um mínimo de 4 jogadores.
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8. Prémios:
a. Individuais:
1º -> 700 € + Troféu;
2º -> 350 € + Troféu;
3º -> 250 € + Troféu;
4º -> 150 € + Troféu;
5º -> 100 € + Troféu;
6º ao 9º -> 50 € + medalhão;
10º ao 12º > 30 € + medalhão.

1º ao 3º Fem
1º ao 3º S12
1º ao 3º S14
1º ao 3º S16
1º ao 3º S18
1º ao 3º S20
1º ao 3º Vet
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b. Colectivos:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
9.

Equipa
Equipa
Equipa
Equipa
Equipa

–>
–>
–>
–>
–>

Taça;
Taça;
Taça;
Taça;
Taça.

O critério de desempate será por Sistema Progressivo:
a. Resultado particular;
b. Soma de pontuações progressivas;
c. Soma de pontuações progressivas (segunda parte)
d. Elo médio dos oponentes (configuração variável com parâmetros) (1,1,1200,S,S,S);
e. Soma de Buchholz (todos os resultados);
f. Sorteio por programa informático.

10. Os prémios monetários não serão divididos entre os jogadores com o mesmo n.º de pontos, sendo a
classificação final, já com os desempates feitos, determinante.
11. Preço por 2 diárias completas no Beja Parque Hotel (começa no jantar de 15 e termina no almoço de 17
OUT 2009):
a. Em quarto duplo –> 70 €;
b. Em quarto individual –> 100 €;
c. Preço por refeição extra –> 15 €;
12. A Direcção da prova estará a cargo da ADX Beja e a equipa de arbitragem será dirigida por um árbitro
autorizado pela FIDE.
13. A inscrição na prova implica a aceitação na íntegra deste Regulamento, todos os casos omissos ao mesmo,
serão resolvidos pela organização com base nos Regulamentos da FPX em vigor e nas Leis do Jogo de
Xadrez da FIDE.
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