AXSAL – ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO SAL
www.axsal.weebly.com / facebook.com/xadrez.sal / xadrez.sal@gmail.com

Torneio de “Semi-Rápidas” da AXSAL
19 de Novembro de 2017 – Dia Mundial do Xadrez

Torneio XX Aniversário
da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos

REGULAMENTO
1. ORGANIZAÇÃO:
O Torneio de Xadrez - XX Aniversário da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos é um
torneio aberto (open) a todos os interessados, e s e r á organizado pela
AXSAL - Associação de Xadrez do Sal com a OMC - Ordem dos Médicos Caboverdianos.

2. PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO:
Podem participar neste torneio todos os interessados, desde que estejam filiados na
FCX – Federação Cabo-verdiana de Xadrez, e que façam a sua respectiva
inscrição até 30 minutos antes da 1ª sessão.
A taxa de inscrição no torneio é gratuita.
3. SISTEMA E RITMO DE JOGO:
Neste torneio cada jogador disporá de 15 minutos para realizar a partida, tendo um
acréscimo de 5 segundos de incremento por cada lance realizado (15’+5’’).
O torneio será disputado no Sistema Suíço, com 5 rodadas, utilizando-se para o
efeito o programa Swiss Manager.
Serão seguidas as Regras para Partidas Semi-rápidas da FIDE, e do presente
regulamento.
4. LOCAL DE JOGO / DATA / HORA:
A prova será disputada no Largo da Praça de Socol sito em Ribeira Doce - Espargos,
no dia 19 de Novembro de 2017 (domingo), com o seguinte horário:
10:00 H – Acreditação
10:30 H – 1.ª Sessão
11:20 H – 2.ª Sessão
12:10 H – 3.ª Sessão
13:00 H – 4.ª Sessão
13:50 H – 5.ª Sessão (ultima ronda)
As horas de início das Rondas, excepto na 1.ª poderão ser ajustadas para terem
início logo após o final do último jogo da ronda anterior.
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Por isso os jogadores, não se devem ausentar do local do jogo sem terem noção da
hora de início da ronda seguinte, não podendo alegar o facto das rondas após a
primeira, iniciarem-se a horas diferentes da prevista no calendário acima indicado;
A cerimónia de encerramento e entrega dos troféus será anunciada
posteriormente.
5. PONTUAÇÃO / DESEMPATES:
A pontuação será a soma dos pontos obtidos em cada encontro, sendo atribuídos 1
ponto para a vitória, 1/2 ponto para o empate e 0 para a derrota ou para a falta de
comparência.
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de
Competições e Filiações da FCVX atualmente em vigor (Artigo 31).
6. TITULOS / PRÉMIOS:
Ao jogador vencedor será atribuído o título de: Vencedor do Sal do Torneio XX
Aniversário da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos.
1º, 2º e 3º classificado ganham troféus, o melhor veterano, melhor júnior e melhor
feminino ganham medalhas.
7. DIREÇÃO DA PROVA / ARBITRAGEM:
O Director da Prova será a Sra. Béveli Gomes.
O Arbitro Principal será o Árbitro Nacional - Sr. Carlos Soares.
Caso entenda necessário o Árbitro Principal poderá nomear outros Árbitros
Auxiliares, dando conhecimento aos jogadores antes da 1ª Sessão.
Os aparelhos eletrónicos, em particular, telemóveis não podem estar ligados com
sinais sonoros, e nem podem ser objeto de uso para qualquer interferência nas
partidas em disputa, sob pena de atribuição de derrota em caso de reclamação e,
eventualmente, outras sanções aplicáveis em cada caso.
8. CONTROLE ANTIDOPAGEM:
Todos os participantes deverão, no final da sua partida e antes de abandonarem a
sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresentação ao controlo
antidopagem.
Os participantes que não cumprirem esta regra incorrerão nas seguintes sanções:
1º) Suspensão imediata de participação na prova;
2º) Instauração de processo disciplinar e aplicação de multas;
3º) Instauração de um processo disciplinar complementar pela FCX.
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS:
A participação no Torneio implica a plena aceitação deste regulamento.
Os participantes autorizam a direção e organização do torneio a utilizar os dados
pessoais proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para as finalidades
próprias relacionadas com a gestão do torneio e a sua divulgação na Internet e
meios de comunicação social.
Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da
aplicação dos regulamentos da FIDE.
Quaisquer situações que, ainda assim, subsistam dúvidas, serão resolvidas pela
Direção da Prova, que usará o seu melhor critério para decidir o que for melhor para
o torneio.
A prova será homologada pela FCX e FIDE.

Conheça melhor as Leis do Xadrez FIDE para Competições:
http://files.fcvx.org/200000618-604cf61461/leisFIDE%20xadrez_1_julho2017_portugues-6.pdf






FIDE – Federação Internacional de Xadrez
https://www.fide.com
FCX – Federação Cabo-verdiana de Xadrez
http://www.fcvx.org/
AXSAL – Associação de Xadrez do Sal
http://axsal.weebly.com/
OMC – Ordem dos Médicos Cabo-verdianos
http://www.ordemdosmedicos.cv/

Espargos, Novembro de 2017.
A direção da Prova.
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