TORNEIO DOS CAMPEÕES - ÉPOCA 2007/ 08
REGULAMENTO
- O Torneio dos Campeões – Época 2007/08 irá ser organizado pela Associação de

Xadrez do Distrito de Faro com a colaboração de todos os clubes filiados. Esta
prova visa uma preparação dos jogadores já apurados para a Fase Final do
Campeonato Distrital Individual Absoluto uma vez que não podem participar na
Fase de Apuramento do referido campeonato.

- Podem participar na prova os jogadores a seguir descriminados desde que se

inscrevam ,até às 24 horas, do dia 25 de Janeiro de 2008 (sexta-feira), para o email: axfaro@iol.pt .
Os jogadores são:
- Campeão Distrital Absoluto de 2006/07, Vasco Diogo, NX Faro/ Rentauto,
- Campeão Distrital de Sub-08, Pedro Pereira, Clube de Tavira,
- Campeão Distrital de Sub-10, Mariana Caeiro, CBR,
- Campeão Distrital de Sub-12, Marco Caeiro, CBR,
- Campeão Distrital de Sub-14, Cristiano Dionísio, XL de Tavira,
- Campeão Distrital de Sub-16, Maria Elisa Diogo, NX Faro/ Rentauto,
- Campeão Distrital de Sub-18, Rafaela Vicente, SR Olhanense,
- Campeão Distrital de Sub-20, Bianca Jeremias, CPND,
- Campeão Distrital de Veteranos, Alberto Quadros, CPND,
- Campeã Distrital Feminina, campeonato a decorrer a 12 e 13 de Janeiro 2008,
- 1º Elo Distrital, Vasco Diogo, NX Faro/ Rentauto, 2274 FIDE,
- 2º Elo Distrital, Luís Rodrigues, NX Faro/ Rentauto, 2214 FIDE,
- 3º Elo Distrital, Henrique Galvão, NX Faro/ Rentauto, 2188 FIDE,
- 4º Elo Distrital, Nuno Guerreiro, NX Faro/ Rentauto, 2149 FIDE,
- 5º Elo Distrital, Tiago Candeias, SF Benfica, 2105 FIDE,
- 6º Elo Distrital, Jorge Gomes, NX Faro/ Rentauto, 2104 FIDE,
- 7º Elo Distrital, Luís Silvério, CPND, 2100 FIDE,
- 8º Elo Distrital, José Paulino, SF Benfica, 2089 FIDE,
- 9º Elo Distrital, João Pacheco, SF Benfica, 2045 FIDE,
- 10º Elo Distrital, Francisco Mendes, SF Benfica, 2021,

- A taxa de inscrição é de:

€ 10 (Dez euros),
jogadores da Selecção Distrital de Jovens pagam 50% da taxa de inscrição,

e deve ser depositada na conta NIB: 0036 0221 99100044124 45 (Montepio
Geral, São Luís – Faro) até à data indicada para a inscrição, sem o pagamento da
mesma esta não é considerada válida.
- A prova será jogada no sistema suíço de 4 rondas.
- O ritmo de jogo será de:

1 hora e 30 minutos com acréscimo de 30 segundos por lance (2 horas KO no caso
de não existirem relógios digitais em número suficiente).

- A prova será disputada na:
Sociedade Recreativa Olhanense, Avenida da República, 14 - OLHÃO
com o seguinte calendário e horário:
2 de Fevereiro de 2008 (Sábado), 1ª ronda – 15h;
3 de Fevereiro de 2008 (Domingo), 2ª ronda – 15h;
4 de Fevereiro de 2008 (Segunda-feira), 3ª ronda – 15h;
5 de Fevereiro de 2008 (Terça-feira), 4ª ronda – 15h.
- Será atribuído um troféu a cada um dos três primeiros classificados, e os
seguintes valores em dinheiro que poderão, ser usados pelos jogadores
contemplados, em formação, participação em torneios, aquisição de material de
xadrez, etc., desde que devidamente comprovados e com recibo emitido em nome
da AXD Faro.
1º - € 75 (Setenta e cinco euros),
2º - € 50 (Cinquenta euros),
3º - € 25 (Vinte e cinco euros).
- A prova será enviada para contabilização para Elo FIDE se nela participarem pelo
menos três jogadores com Elo FIDE.
- Os jogadores depois de concluírem a partida e assinarem os registos de partida
deverão abandonar a sala de jogo e permanecer em silêncio.
- Não é permitido aos jogadores comerem durante os jogos, nem falar com pessoas
exteriores ao campeonato, assim como saírem da sala de jogo sem a autorização do
Árbitro ou Direcção de prova. Os jogadores deverão desligar os telemóveis, sob
pena de perderem a partida no caso de este tocar.

- Os participantes na prova deverão, no final dos seus jogos, e antes de
abandonarem a sala de jogo, consultar o árbitro sobre a sua apresentação ao
controle anti-dopagem. Todos as que não cumprirem esta regra incorrem nas
seguintes sanções:
1) Suspensão imediata da prova;
2) Instauração de um processo disciplinar;
3) Pagamento de uma multa de € 100 (cem euros) independentemente de outras
coimas regulamentares.
- Os jogadores excluídos da prova passarão a integrar uma lista de “faltosos” da
qual sairão após terminarem uma outra prova e, na qual para se inscreverem terão
de pagar uma caução de € 50 (cinquenta euros) que será devolvida se concluírem a
prova.
- A Direcção da Prova e Arbitragem ficarão a cargo da AXDF, e serão designados
oportunamente.
- Serão seguidas as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE, o Regulamento de
Competições da FPX e o presente regulamento.
- 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, 2 de Janeiro de 2008
A Direcção da AXD Faro

