Open Internacional de Xadrez “SR Olhanense – 150 anos”
Pré - Regulamento

A Sociedade Recreativa Olhanense, com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Faro e da
Câmara Municipal de Olhão, vai organizar o Open Internacional de Xadrez “SR Olhanense – 150 anos”,
aberto a todos os jogadores filiados ou não.
O ritmo de jogo é de 90 minutos por jogador para terminar a partida, com acréscimo de 30 segundos por
lance.
A prova será disputada individualmente em sistema suíço de 5 rondas.
Os desempates a usar são os determinados pelo programa de emparceiramento SwissManager na sua
opção Bucholz.
Caso o número de participantes o recomende, a organização pode proceder ao emparceiramento
acelerado, nas 2 primeiras rondas da prova.
Cada jogador poderá utilizar 2 “BYE” (ronda em que não joga) nas 3 primeiras rondas da prova, sendo-lhe
atribuído 0,5 pontos em cada “BYE”. Os jogadores deverão comunicar à direcção da prova essa sua
intenção até ao final da 1ª ronda.
O local de jogo é na Sociedade Recreativa Olhanense – Avenida da República, 14 - Olhão
O calendário é o seguinte:
1ª Ronda: 22 de Maio de 2008 (Quinta-feira – Feriado Nacional), 20 horas
2ª Ronda: 24 de Maio de 2008 (Sábado), 10 horas
3ª Ronda: 24 de Maio de 2008 (Sábado), 16 horas
4ª Ronda: 25 de Maio de 2008 (Domingo), 10 horas
5ª Ronda: 25 de Maio de 2008 (Domingo), 16 horas
Cerimónia de encerramento com entrega de prémios, 20 horas.
As inscrições devem ser enviadas por e-mail para axfaro@iol.pt, e pagas por depósito na conta NIB: 0036

0221 99100044124 45 (Montepio Geral, São Luis – Faro), indicando o depositante, até ao dia 16 de
Maio de 2008.
As inscrições estão limitadas às 60 primeiras recebidas.
Os valores da taxa de inscrição são:
Jogadores titulados pela FIDE – gratuita;
Jovens até ao escalão Sub-18 – 10 Euros;
Outros jogadores – 15 Euros.
Prémios (Em Euros):
1º - 150 + troféu
2º - 100 + troféu
3º - 50 + troféu
4º - 30
5º - 20
6º ao 10º - 15
1º Veterano (+60 anos)
1º Feminino
1º Local
1º Sub-18
1º Sub-16
1º Sub-14
1º Sub-12

- 15 + troféu
- 15 + trofeu
- 15 + troféu
- 10 + troféu
- 10 + troféu
- 10 + troféu
- 10 + troféu

1º Sub-10
1º Sub-08

- 10 + troféu
- 10 + troféu

Medalhas para os correspondentes 2ºs e 3ºs classificados

Os prémios são acumuláveis
Será requerida a homologação da prova junto da Federação Internacional de Xadrez, e da Federação
Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para efeitos de contabilização para os respectivos sistemas de
classificação pontual ELO.
Cabe à organização da prova a nomeação da Direcção e dos Árbitros da prova.
Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de Competições da FPX e
nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova decidir sobre eventuais situações que
permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos respectivos.
A inscrição na Prova implica a aceitação do presente Regulamento. Os casos omissos serão resolvidos
pela Direcção e Arbitragem da Prova não havendo recurso das suas decisões.

Faro, 28 de Fevereiro de 2007
A Direcção da SR Olhanense

