
III Aberto Internacional de Xadrez

Semi-rápido de Ferreira do Alentejo

Regulamento

1. O III Aberto Internacional de Xadrez Semi-rápido 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 da
Federação Portuguesa de Xadrez e os apoios da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e das Juntas de
Freguesia do Munícípio de Ferreira do Alentejo. 
O Torneio está incluído no Circuito de Semi-rápidas da Federação Portuguesa de Xadrez.

2. A prova realiza-se no dia 22 de Dezembro de 2019, nas instalações do Hotel O Gato, Estrada Nacional
2- Odivelas, 7900-371  Ferreira do Alentejo.

3. Disputa-se no sistema suíço de 9 sessões, de 20 minutos para cada jogador. O emparceiramento é feito com
o progama 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 [12];
6º- Sorteio por Swiss-Manager.

4. A prova é aberta a todos os jogadores federados numa Federação membro da FIDE.

             5. As inscrições, com indicação do Clube ou individual e data de nascimento, devem ser enviadas até
ao dia 16 de Dezembro de 2019, por correio electrónico para 

abertoxadrez5demarco@gmail.com.

6. Taxas de Inscrição:

Pagamento por transferência bancária para o  IBAN: PT50 0035 0312 00012774 830 21 e envio de
comprovativo  para  abertoxadrez5demarco@gmail.com até  ao  dia  16 de   Dezembro  de  2019.
Poderão ser aceites inscrições posteriores até ao dia 20 de Dezembro, com uma sobretaxa de 5
euros.

Seniores: 10 euros
Veteranos e Sub-20: 7 euros
Sub-18, Sub-16 e Sub-14: 4 euros
Sub-12, Sub-10 e Sub-8: 3 euros
Estão isentos os detentores de títulos de Mestre FIDE, Mestre Internacional e Grande Mestre.

7.   Os jogadores serão emparceirados de acordo com as listas de ELO de Semi-Rápidas da FIDE,
sendo eliminados os que derem duas faltas de comparência.

8. Horário:

 10:45 h: 1ª sessão
 11:30 h: 2ª sessão
 12:15 h: 3ª sessão
 
 14:45 h: 4ª sessão
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 15:30 h: 5ª sessão
 16:15 h: 6ª sessão
 17:00 h: 7ª sessão
 17:45 h: 8ª sessão
 18:30 h: 9ª sessão
 19:20 h: Entrega de prémios

9.Prémios:

9.1- Classificação geral:

1º - 250 euros + medalha
2º - 125 euros + medalha
3º - 75 euros + medalha
4º - 60 euros + medalha
5º - 50 euros + medalha
6º - 40 euros + medalha
7º - 30 euros + medalha
8º - 20 euros + medalha
9º - 15 euros + medalha
10º - 10 euros + medalha

9.2- Prémios especiais:

1º Veterano + 50: 15 euros  + medalha
2º Veterano + 65 :15 euros + medalha
1º Sub 2200: 15 euros + medalha
1º Sub 2000: 15 euros + medalha
1º Sub 1800: 15 euros + medalha
1º Sub 1600. 15 euros + medalha
1º Sub 1400: 15 euros + medalha

9.3- Prémios de escalões etários:

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

9.4- Prémios de Equipas:

Serão atribuídas taças às três primeiras equipas. A classificação por equipas é feita pela soma das 
pontuações dos quatro jogadores melhor classificados.

9.5- Perdem o direito aos prémios os jogadores que não estiverem presentes na cerimónia de entrega
de prémios.

10. 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.

11.  Serão  observadas  as  regras  de  partidas  semi-rápidas  da  FIDE.  Os  casos  omissos  serão
resolvidos pela Direcção de prova, não havendo recurso das suas decisões.
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