PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE XADREZ DO MUNICÍPIO DE LOULÉ

V OPEN DE XADREZ DE ALTE
REGULAMENTO:
1. Organização
O V Open de Xadrez de Alte é a primeira prova do III Circuito de Xadrez do Município de Loulé. O torneio é
organizado e tem o enquadramento técnico de Loulé ++ Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb, com o apoio da
Junta de Freguesia de Alte, da Câmara Municipal de Loulé , Escola Profissional de Alte e da Direção Regional do
Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.
2. Participantes
A prova é aberta a todos.
3. Data e local da prova
O torneio realiza-se no dia 17 de novembro, a partir das 10:30 horas, na Escola Profissional de Alte, Estrada da
Ponte – Alte, sendo comemorativo do Dia Internacional do Xadrez.
4. Número de sessões e ritmo de jogo
A prova realiza-se em sete sessões, com o ritmo oficial das partidas Semi-Rápidas, que é de 15 minutos por jogador
+ 10 segundos de bónus por lance, podendo, eventualmente, sofrer aceleração do ritmo, em caso de atraso
acentuado relativamente ao horário previsto.
5. Inscrições
As inscrições devem ser enviadas para torresdeloule@gmail.com ou feitas diretamente na página da organização,
em www.facebook.com/xadrezloule, onde poderão ser consultadas. Para garantir uma melhor gestão do torneio,
e dos almoços, as inscrições devem ser feitas preferencialmente até ao final do dia 15 de novembro.
A taxa de inscrição é gratuita.

6. Horário
Salvo motivos imprevistos, a prova terá início, exatamente, à hora marcada, pelo que se aconselha que os
xadrezistas estejam presentes com 15 minutos de antecedência.
Previsão do horário das sessões:
1ª sessão – 10h:30min; 2ª sessão - 11h20min; 3ª sessão - 12h10min; Almoço – 13h10min; 4ª sessão – 15h; 5ª
sessão – 15h50min; 6ª sessão – 16h40min; 7ª sessão- 17h30min; Encerramento- 18h20min.

7. Emparceiramentos e desempates
São feitos informaticamente, usando o programa Swiss Manager. Qualquer reclamação relativamente a erro na
introdução de resultados deverá ser apresentada antes do início da sessão seguinte.

8. Direção e Arbitragem
São da responsabilidade da entidade organizadora.
9. Prémios
São atribuídos prémios, pela Junta de Freguesia de Alte, aos três primeiros classificados e pela Câmara Municipal
de Loulé troféus aos primeiros classificados em Veteranos, Femininos, Local, Jovem (menos de 30 anos), Sub 14,
Sub 12 e Sub 10 e vinte medalhas de participação. Os troféus são não acumuláveis.
10. Pontuação para o Circuito de Xadrez do Munícipio de Loulé
1º classificado- 50 pontos; 2º - 47 pontos; 3º - 45 pontos; 4º - 42 pontos; 5º - 40 pontos; 6º - 38 pontos; 7º - 36
pontos; 8º - 34 pontos; 9º -32 pontos; 10º - 30 pontos; 11º - 29 pontos; e em sequência decrescente de um ponto,
até ao 40º classificado.
11. Almoço
O Torneio inclui uma confraternização gastronómica, facultativa, dinamizada pelos Aracnídeos - Clube Motard, na
sua sede. O preço do almoço é de sete euros . Quem pretender participar no almoço, deverá informar, no ato da
inscrição.

