I TORNEIO DE XADREZ – “CIDADE DE VIRIATO”

REGULAMENTO
1. O I Torneio de Xadrez “CIDADE DE VIRIATO” realiza-se em Viseu, no dia 30 de
Setembro de 2017, na Escola Secundária de Viriato, Estrada Velha de Abraveses, 3510-204
VISEU. Coordenadas: 40.6731/-7.9151.
2. O campeonato tem a organização do Clube de Xadrez UGT Viseu e conta com os apoios da
Câmara Municipal de Viseu, Federação Portuguesa de Xadrez, Escola Secundária de Viriato,
INATEL, Junta de Freguesia de Viseu, UDACA e AutoCancelas.
3. O torneio é aberto a todos os jogadores, filiados ou não na FPX, por isso não será válido
para pontuação ELO.
4. O campeonato será disputado em sistema suíço a 8 sessões (15 minutos + 5 segundos por
lance por jogo/jogador) sendo utilizado o programa SWISSMANAGER para o cálculo dos
emparceiramentos, classificação e desempates. Os critérios de desempate serão os
seguintes: 11-confronto direto; 37-Bucholz variável; 8- Progressivo; 12- maior número de
vitórias.
Se o número de relógios eletrónicos não for suficiente, serão utilizados relógios mecânicos
nos últimos tabuleiros e nesses jogos o ritmo será de 20 minutos fixos para cada jogador.
5. A inscrição
a) As inscrições deverão ser efetuadas até à meia-noite do dia 27 de Setembro, quarta-feira,
para o seguinte mail, xadrezugtviseu@gmail.com e deverão indicar o seu nome, clube,
escalão e Elo de semi-rápidas.
Será de 5 € para todos os participantes, excepto para os jogadores filiados no Clube de
Xadrez UGT Viseu, na decorrente época. Terminado o prazo, a organização do torneio
reserva-se o direito de aceitar ou não mais inscrições e estas só poderão ser efetuadas por
telemóvel e ficam sujeitas a uma sobretaxa de 5€ cada.
b) Os pagamentos deverão ser efetuados no local de jogo, no máximo até ao início da
segunda sessão. Os jogadores que não o fizerem serão excluídos do emparceiramento da
terceira sessão.
A equipa que inscrever mais jogadores terá o almoço pago, com limite máximo de trinta. A
equipa da casa não conta para o efeito.
Para pedidos de informação ou inscrições fora de prazo ligar para os seguintes
telemóveis:
966316435 (Nuno Azevedo) ou
962943634 (Manuel Martins)

6. Calendário da prova:
09h00- Receção aos participantes e regularização das inscrições.
1ª Sessão
10h30

2ª Sessão
11h20

3ª Sessão
12h10

6ª Sessão
16h25

7ª Sessão
17h15

8ª Sessão
18h05

ALMOÇO

4ª Sessão
14h45

5ª Sessão
15h35

19h00 – Cerimónia de encerramento e beberete.
Serão eliminados os jogadores que faltarem a duas sessões.

•

•
•
•

7. Serão atribuídos os seguintes prémios:
Classificação geral
- 1º - 500 € + troféu
- 2º - 300 € + troféu
- 3º - 150 € + troféu
- 4º - 80 €
- 5º - 60 €
- 6º ao 10º - 25 €
- 11º ao 15º - 10 €
Troféu para as três primeiras equipas (melhores 4 de cada clube).
Troféu para o primeiro jogador de cada escalão jovem (de sub 8 a sub 20).
Brinde para todos os participantes.
11. O árbitro será o Sr. Paulo Rocha.
Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da Prova, Clube de Xadrez UGT Viseu.
Observações: pede-se a quem tenha um relógio eletrónico o favor de o trazer, pois poderá eventualmente
fazer falta.

