2º Torneio de Partidas
Rápidas
Pousadas de Juventude
Almada 2011
REGULAMENTO

I - Organização
O 2º Torneio de Partidas Rápidas, Pousadas de Juventude é organizado pela FPX e
Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal (AXS) com o apoio das seguintes
entidades:
Instituto do Desporto de Portugal I.P., Câmara Municipal de Almada, Movijovem /
Pousadas de Juventude
II - Participantes
Terão direito a participar nesta prova todos os jovens (sub 8 a sub 20) filiados na FPX.
III - Inscrições
Os jogadores que pretendam participar no torneio, terão que confirmar a sua
participação para a AXS, por e-mail (axs.competicoes@gmail.com) até às 16h00 do dia
17 de Dezembro de 2010 (data limite de recepção na AXS). A taxa de inscrição de um
euro por participante deverá ser paga até ao final da 2ª sessão à AXS. A prova está
limitada a 80 jogadores. A ordenação será efectuada pela ordem cronológica de
inscrição.
IV - Local de jogo
A prova será disputada em Almada na Pousada de Juventude.
V - Sistema de jogo, calendário e horário das sessões
A prova será disputada em séries preliminares e finais, no sistema de todos contra
todos. O número de séries será definido após o fecho das inscrições. A prova será
disputada no dia 18 de Dezembro pelas 14h30m.
A Cerimónia Solene de encerramento e entrega de prémios terá lugar no dia 18 de
Dezembro no local da prova, cerca de meia-hora após o término da competição.
VI - Ritmo de jogo
Cada jogador disporá de 5 minutos para concluir cada partida.
VII - Sistema de desempate
Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais jogadores, aplicar-se-ão os seguintes
critérios:
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1º) soma dos pontos obtidos entre os jogadores empatados; 2º) maior número de
partidas ganhas nos jogos entre os jogadores empatados; 3º) maior número de partidas
ganhas em todos os jogos; 4º) sistema Sonnenborg-Berger; 5º) sorteio.
VIII - Prémios
Serão atribuídos troféus ou medalhas segundo o seguinte critério:
três primeiros classificados
melhor jogadora
1º classificado do Concelho de Almada
Serão sorteados 3 livros de xadrez entre os participantes. Lembranças para todos os
participantes. O participante que não compareça à cerimónia solene de encerramento e
entrega de prémios, pode ser-lhe retirado o prémio.
IX - Direcção e arbitragem
A direcção da prova e a arbitragem serão designadas oportunamente pela AXS,
podendo ser nomeados árbitros auxiliares e árbitros estagiários.
X - Casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos respectivamente pela direcção e arbitragem da
prova, sendo observadas as regras oficiais da FIDE e FPX.
XI - Diversos
A inscrição neste torneio implica a plena aceitação deste regulamento.

PELOURO COMPETIÇÃO
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