XEQUES TRANQUILOS
Regulamento
DATA: O Torneio Xeques Tranquilos, realizar-se-á dia 25 de novembro de
2017 e fará parte do circuito de partidas semirrápidas da Federação
Portuguesa de Xadrez

ORGANIZAÇÃO: GRUPO DE XADREZ DO PORTO e CASA DO PESSOAL
DA COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE.

APOIOS: SEGURADORAS UNIDAS, S.A., EUREST – SOCIEDADE
EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA. – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE
XADREZ e ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO PORTO.

DIREÇÃO DA PROVA: MF GUIMARÃES, JORGE MANUEL N.F.C.

ARBITRAGEM: OLIVEIRA, ROGÉRIO A. GOMES (Árbitro Chefe) e outros
árbitros que podem ser nomeados pelo árbitro chefe.

LOCAL DO JOGO: Edifício Tranquilidade, Rua D. Manuel II, nº 296 – 7º Porto.

NÚMERO DE INSCRIÇÕES: limitadas a 100 jogadores.

SISTEMA DE JOGO: Sistema Suíço em 7 sessões com recurso ao programa
informático SWISS MANAGER.
Não serão aceites quaisquer reclamações relativas aos resultados do
emparceiramento, exceto em caso provado de erro na introdução de
resultados, e desde que apresentada à Direção do Torneio, antes do início da
sessão.

HORÁRIOS:

Abertura: 13:00h, no local do torneio.
Acreditação e boas-vindas.

1ª SESSÃO: 14:00h, 2ª SESSÃO: 14:40h, 3ª SESSÃO: 15:20h
4ª SESSÃO: 16:00h, 5ª SESSÃO: 16:40h, 6ª SESSÃO: 17:20h
Sorteio da ordem dos critérios de desempate: 18:00h
7ª SESSÃO: 18:10h
Cerimónia de encerramento (com a entrega dos prémios): 18:50m
Ritmo de jogo: 15 minutos, KO.

PUBLICIDADE: A participação no Torneio implica a aceitação, por parte dos
participantes, da publicação dos seus dados pessoais e imagens nos diferentes
órgãos de comunicação que a organização considere oportunos para a difusão
do torneio. (lista de resultados, classificações, participantes, partidas, etc.)

Os inscritos, emparceiramento, resultados e classificações, serão publicados
na página da Chess-Results: (http://chess-results.com/tnr310219.aspx?lan=10)

INSCRIÇÕES:
Taxa normal: 12.50€
Sub8 a Sub14: 10.00€
Sócios do GX Porto: 5.00€
Sócios da Casa do Pessoal da Tranquilidade: 5.00€
Sócios do CCD da Tranquilidade: 5.00€
GM, MI, MF, WGM, WMI E WMF: Gratuito
(Quem não for filiado, terá de pagar a filiação por fora)

Data limite: 20/11/2017 (poderão ser encerradas mais cedo, caso seja atingida
a capacidade máxima da sala – 100).
As inscrições devem ser efetuadas através do e-mail do Torneio
(xequestranquilos2017@gmail.com), com o nome completo, data de
nascimento, clube, elo, nº FIDE e nº FPX, só se tornando efetivas após o
pagamento da taxa. O pagamento das taxas de inscrição devem ser feitos,
para a seguinte conta bancária:
Grupo de Xadrez do Porto

IBAN: PT50 0010 0000 1968 7660 0010 3

O participante deverá fazer prova de pagamento da taxa através do envio, por
e-mail, de cópia do comprovativo da transferência.
Após aceite a inscrição o participante deverá confirmar a sua correta inscrição
no chessresults. Qualquer reclamação só será aceite até às 12h do dia
22/11/2017.

CLASSIFICAÇÃO:

A classificação final será determinada pela soma dos pontos obtidos na
totalidade das jornadas de acordo com os seguintes critérios:

Vitória – 1; Empate – 1/2; Derrota – 0

Os desempates entre jogadores com o mesmo número de pontos, serão
determinados pela aplicação sucessiva dos seguintes 7 critérios:

a) Resultado dos jogadores empatados, desde que tenham jogado todos
entre si (11)
b) Buchholz corrigido (37) (1,0,N,N,0,N);
c) Buchholz completo (37) (0,0,N,N,0,N);
d) Sonneborn-Berger (52) (0,0,N,N,0,N,N);
e) Maior número de vitórias (68);
f) Maior número de jogos de pretas (53)
g) Sorteio (aplica-se apenas, para desempate na atribuição de prémios)

b) Sistema Bucholz corrigido – soma dos pontos de todos os adversários
com quem jogou, tirando o pior.
c) Sistema Bucholz completo – soma dos pontos de todos os
adversários com quem jogou.
d) Sistema Sonnenborn- Berger - soma dos pontos dos adversários com
quem se obteve vitória, mais metade dos pontos dos adversários com
quem se empatou

No final da 6ª sessão, será sorteado a ordem da aplicação dos critérios de
desempate b), c) ou d), para efeitos de desempate da classificação final.

PRÉMIOS: (800.00€)

Os prémios serão entregues por ordem de classificação, na cerimónia de
encerramento, sendo obrigatória a presença do jogador, para receber o prémio.
Os prémios serão acumuláveis.
Para receber o prémio, o jogador deverá apresentar documento de
identificação válido, se exigido.

CLASSIFICAÇÃO GERAL:

1º. – 250.00€ + Troféu

2º. – 150.00€ + Troféu

3º. – 100.00€ + Troféu

4º. – 50.00€

5º. – 45.00€

6º. – 40.00€

7º. – 25.00€

8º. – 20.00€

9º. – 20.00€

10º. – 20.00€

PRÉMIOS ESPECIAIS:
<1600/sem elo - 20.00€ + Troféu

1600 a 1799 elo – 20.00€ + Troféu

1800 a 1999 elo – 20.00€ + Troféu

1º Feminino – 20.00€ + Troféu

PRÉMIOS PARA VETERANOS:
1º +65 – Troféu,

1º +50 – Troféu

PRÉMIOS PARA JOVENS:
SUB8 – Troféu,

SUB10 – Troféu,

SUB12 – Troféu,

SUB14 – Troféu,

DISPOSIÇÕES FINAIS:
A participação no Torneio, implica a plena aceitação deste regulamento. Em
tudo o que não estiver previsto neste regulamento, será resolvido através da
aplicação dos regulamentos da FIDE e FPX.
Quaisquer situações que, ainda assim, subsistam, serão resolvidas pela
Direção do Torneio, que usará o seu melhor critério para decidir o que for
melhor para o Torneio.

COMITÉ de APELO:
Das decisões da Direção da Prova e Arbitragem que tenham implicações
diretas no decurso da competição, o atleta ou representante do seu clube terá
direito a recurso para o Comité de Apelo (a nomear antes do início da
competição)

Constituição do Comité de Apelo:
-

O Diretor do Torneio
Um representante da Organização
O Árbitro Principal
Dois representantes dos atletas e dois suplentes

Das decisões do Comité de Apelo, não há direito a recurso

Porto, 10 de outubro de 2017,

GRUPO DE XADREZ DO PORTO

CASA DO PESSOAL DA COMPANHIA
DE SEGUROS TRANQUILIDADE.

(Joaquim Brandão de Pinho)

(António Laurindo Rente Pinto)

