Torneio Jovem de Ano Novo da AX Porto
REGULAMENTO
28 de Dezembro de 2018
1. Organização e local de jogo
O torneio jovem de ano novo da AX Porto realiza-se no dia 28 de Dezembro de 2018 , na “Baguette
Maia - Padaria, Restaurante”, Av António Santos leite, 319, 4470-142 Maia (https://goo.gl/maps/A6cLbPKJ5LR2) , e
é organizado pela AXP - Associação de Xadrez do Porto. O local fica a cerca de 10 minutos a pé das Estações
de Metro “Forum da Maia” e “Parque da Maia”.
2. Participantes
O torneio jovem de ano novo da AX Porto é aberto a todos os jogadores devidamente filiados na
Federação Portuguesa de Xadrez com data de nascimento igual ou posterior a 1/1/1999 .
3. Inscrições
As inscrições devem ser enviadas para geral.axp@gmail.com, até às 12h00 do dia 22 de Dezembro. As
inscrições são gratuitas.
Caso o número de inscritos exceda os recursos disponíveis (cerca de 60 jogadores por torneio) os
jogadores serão divididos em dois ou mais torneios.
A inscrição no torneio pressupõe a aceitação de registo fotográfico e audiovisual do mesmo e sua
divulgação.
4. Sistema e ritmo de jogo
Sistema suíço de 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa Swiss-Manager. Cada jogador terá 3
minutos para terminar a partida, com 2 segundos de incremento por lance. Para efeito das regras da FIDE
para faltas de comparência, determina-se que as faltas serão atribuídas 3 minutos após o início de cada
sessão, começando os relógios a contar o tempo para os jogadores de brancas. Um jogador que não
compareça será excluído a não ser que explique ao árbitro a sua ausência com argumentos válidos antes do
emparceiramento da ronda seguinte. Os jogadores, uma vez terminada a partida, passam a ser considerados
como público.
5. Calendário
A prova será realizada no dia no 28 de Dezembro a partir das 15 horas .
6. Critério de desempate

Serão aplicados os critérios de desempate conforme o Regulamento de Competições da FPX
atualmente em vigor (Artigo 31):
a) Pontos [1]
b) Resultado Particular [11]
c) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
d) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N)
e) Sonneborn-Berger [35] (0,0,N,N,0,N,N);

7. Homologação, Direção da Prova e Arbitragem
Será requerida a homologação do torneio pela FPX e pela FIDE para efeito dos seus rankings ELO. A
Direção da Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas pela Direção da AXP.
8. Prémios
-

-

-

Troféu para o(s) vencedor(es) da geral
Medalhões para o segundo e terceiro da geral
Medalhas de participação
Os 3 primeiros e a melhor feminina de cada escalão etário do torneio jovem, num total de 28 jogadores, tem
direito a jogar no “I Torneio Xadrez no Bolhão”. Caso não assumam o compromisso de participar, esse direito
passa para o jogador imediatamente abaixo na classificação. Se um dado escalão não completar as suas vagas,
estas passam para o escalão imediatamente abaixo.
Os atletas de cada escalão etário competem entre si pelos prémios em disputa, sendo ordenados dentro do seu
escalão pela classificação no torneio em sistema Suiço. São sub-20 os atletas nascidos em 1999 e 2000, sub-18
os atletas nascidos em 2001 e 2002 e assim sucessivamente.
Serão sorteados 6 livros de xadrez entre os participantes dos escalões sub-8, sub-10 e sub-12

9. Disposições Finais
1. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no presente
regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis.
2. Os casos omissos serão decididos pela Direção da Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e
da FIDE.
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