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1. Organização e local 
 
O torneio realiza-se nas instalações da Universidade de Évora, Colégio Luís Verney, 
Rua Romão Ramalho, 59 em Évora, e é organizado pelo GD Diana, com o apoio da 
Universidade de Évora, Caixa Geral de Depósitos e Câmara Municipal de Évora. 
 
2. Participantes 
 
Poderão participar todos os interessados filiados na FPX, nos escalões de sub-8 a sub-
20, que representem clubes do distrito de Évora. 
 
3. Inscrições 
 
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail flc@uevora.pt até às 23h00 do dia 21 de 
Setembro de 2009, indicando o escalão, número FPX e o clube que representam, a 
inscrição é grátis. 
 
4. Prémios 
 
São atribuídos prémios (Taças e Medalhões) a todos os participantes. Para o vencedor 
de cada escalão será atribuído um livro de xadrez. 
 
5. Sistema e ritmo de jogo 
 
Sistema suíço de 7 sessões. Cada jogador terá 1h e 30m para terminar a partida, com 
incremento de 30s por lance. O tempo de espera máximo após o início de cada sessão 
será de 30 minutos. É vedado qualquer acordo de empate antes de concluídos 30 lances, 
sem o acordo do árbitro. 
 
6. Calendário 
 
1ª sessão: dia 23 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 
2ª sessão: dia 24 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 
3ª sessão: dia 25 de Setembro de 2009 pelas 19h 
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4ª sessão: dia 26 de Setembro de 2009 pelas 10h 
 
5ª sessão: dia 26 de Setembro de 2009 pelas 18h 
 
6ª sessão: dia 28 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 
7ª sessão: dia 29 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 
 
7. Faltas de comparência 
 
Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1ª sessão serão eliminados do 
torneio pela organização, salvo situação com carácter excepcional aceite pela direcção 
da prova. Nas duas primeiras sessões e a pedido dos jogadores a organização pode 
conceder byes de ½ ponto. 
 
8. Critérios de desempate 
 
O sistema de desempate será sorteado no final da última ronda entre bucholz, brasileiro 
e progressivo. 
 
9. Direcção de prova e arbitragem 
 
A Direcção da prova está a cargo do GD Diana, o árbitro principal MI Luís Santos (fpx 
nº 41), e o árbitro local Fernando Carapau (fpx nº 8500). Da Direcção de prova não 
haverá recurso. Em tudo o que não está previsto neste regulamento aplica-se as regras 
da FIDE e FPX. 
 
10. Informações 
 
Para obter informações sobre o torneio: flc@uevora.pt
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