
I Torneio Aberto Internacional de Xadrez de Ferreira
do Alentejo

Regulamento
1. O I Torneio Aberto Internacional de Xadrez de Ferreira do Alentejo é um evento desportivo organizado pelo
Clube de Xadrez de Ferreira do Alentejo, com a colaboração da Associação de Xadrez de Beja e os apoios da
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e das Juntas de Freguesia do Município de  Ferreira do Alentejo.
O Torneio está incluído no Circuito Nacional de Clássicas da Federação Portuguesa de Xadrez.

2.  A prova terá lugar nos dias 26, 27, 28, 29 e 30  de Setembro de 2018, nas instalações do Hotel O Gato,
Estrada Nacional 2 - Odivelas, 7900-371  Ferreira do Alentejo.

3. Disputa-se no sistema suíço de 9 rondas  de 90 minutos + 30 segundos por lance  para cada jogador. A
tolerância é de trinta minutos após a hora marcada para início da ronda, sendo eliminado um jogador após
duas faltas de comparência. O emparceiramento é feito com o programa Swiss-Manager, sendo os critérios de
desempate os seguintes:

 1º- Resultado entre os jogadores empatados desde que tenham jogado entre si [11];
2º- Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
3º- Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);
4º- Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);
5º- Maior número de vitórias [68];
6º- Sorteio por Swiss-Manager.

4. A prova é aberta a todos os jogadores federados na Federação Portuguesa de Xadrez, podendo
ser limitadas em função da disponibilidade de instalações. Os jogadores não filiados na Federação
Portuguesa de Xadrez podem ser inscritos pelo Clube de Xadrez de Ferreira do Alentejo (CXFA). O
Torneio será homologado para classificação FIDE.

5. As inscrições são confirmadas por ordem de entrada, terminando no dia 27 de Agosto de 2018,
devendo ser enviadas por correio-e para abertoxadrez.ferreiradoalentejo@gmail.com.

6. Taxas de Inscrição:

Pagamento por transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0312 00012774 830 21 e envio de
comprovativo para abertoxadrez.ferreiradoalentejo@gmail.com, até ao dia 27 de Agosto de 2018.

Seniores: 35 euros
Veteranos e Sub-20: 25 euros
Sub-18, Sub-16 e Sub-14: 25 euros
Sub-12, Sub-10 e Sub-8: 25 euros
Estão isentos os detentores de títulos de Mestre Internacional e Grande Mestre.
Poderão ser aceites inscrições posteriores, até ao dia 14 de Setembro com uma sobretaxa de 15
euros. 

7. Hotel e refeições 

Preço por pessoa por quatro diárias completas no Hotel O Gato (início no jantar de dia 26 e término no
almoço de dia 30) :
a) Em quarto duplo – 220 euros;
b) Em quarto individual – 300 euros. 
Estando  o Hotel O Gato completo existe a possibilidade de alojamento noutras unidades hoteleiras. 

http://www.matadebenfica.com/joomla/index.php/xadrez1/noticias-do-xadrez/788-regulamento-17-open-de-xadrez-de-benfica


As reservas devem ser efectuadas para o endereço-e abertoxadrez.ferreiradoalentejo@gmail.com.
Pagamento por transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0312 00012774 830 21 e envio de    
comprovativo até ao dia 27 de Agosto de 2018.

8. A organização providenciará o transporte do e para o Aeroporto de Lisboa ao preço de 5 euros. 

9. Horário:

Dia 26 - 17.00 h: 1ª ronda

Dia 27 -  10:00 h: 2ª Ronda

17.00 h: 3ª Ronda

Dia 28 - 10:00 h: 4ª Ronda

17:00 h: 5ª Ronda

Dia 29 - 10:00 h: 6ª Ronda

 17:00 h: 7ª Ronda

Dia 30 - 10.00 h: 8ª Ronda

17:00 h: 9ª Ronda

 21:00 h: Entrega de prémios

10. Prémios:

10.1 - Classificação geral:

1º – 2500 euros + medalha
2º - 1000 euros + medalha
3º - 850 euros + medalha
4º - 400 euros + medalha
5º - 350 euros + medalha
6º - 300 euros + medalha
7º - 250 euros + medalha
8º - 200 euros + medalha
9º - 150 euros + medalha
10º - 100 euros + medalha

10.2 - Prémios especiais:

1º Sub 2200: 50 euros + medalha

1º Sub 2000: 50 euros + medalha

1º Sub 1800: 50 euros + medalha

1º Sub 1600: 50 euros + medalha

1º Sub 1400: 50 euros + medalha

1º Veterano +65: 50 euros + medalha

1º Veterano +50:  50 euros + medalha

10.3 - Prémios de escalões etários:

1º a 3º  sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-8: medalha

10.4  -  Os  prémios  não  são  acumuláveis.  Perdem  o  direito  aos  prémios  os  jogadores  que  não
estiverem presentes na cerimónia de entrega de prémios. 

11. Direcção de Prova e Arbitragem

A Direcção de prova será da responsabilidade do Clube de Xadrez de Ferreira do Alentejo, sendo a
arbitragem  efectuada por um árbitro licenciado pela FIDE.

12. A inscrição na prova implica a aceitação plena deste Regulamento.  Os casos omissos serão
resolvidos pela Direcção de prova, de acordo com as Leis do Jogo de Xadrez da FIDE.
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