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I. ORGANIZAÇÃO 

O torneio é organizado pela AXSal. (Associação de Xadrez do Sal). 

 

II. PARTICIPANTES 

Terão direito a participar nesta prova os jogadores inscritos na AXSal, bem como 

qualquer jogador interessado. 

 

III. INSCRIÇÕES 

Os respetivos jogadores com direito a participar, terão que confirmar a sua 

participação até a 00:00 do dia 31 (6ª Feira) de Agosto de 2012, através do email 

xadrez.sal@gmail.com, ou no formulário disponível no site www.axsal.weebly.com a 

fim de se proceder a eventuais substituições e a confirmação da realização da prova. 

Só é permitido adiamento de jogos com devida justificação antecipada. 

 

IV. LOCAL DO TORNEIO 

O torneio será disputado no Clube do Académico do Aeroporto do Sal em Preguiça, 

Espargos – Ilha do Sal. 

 

V. SISTEMA DE JOGO 

• O Torneio será realizado em sistema de grupos, 3 a 4 grupos dependendo do 

número de participantes. 

• As rodadas serão realizadas nos seguintes dias e horas: 

Consoante o calendário afixado. 

 

VI. SORTEIO 

O Sorteio dos grupos será realizado no primeiro dia do Torneio, dia 01 de Setembro de 

2012, seguindo o critério que for aceite pela maioria dos participantes. No universo de 

16 participantes serão apurados paras os quartos finais os dois primeiros classificados 

de cada grupo, no universo de 12 participantes serão apurados os dois primeiros 

classificados de cada grupo e dois dos terceiros melhores classificados para os quartos 

finais. Qualquer outro cenário será analisada e discutida. 
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VII. RITMO DE JOGO 

Na fase de Grupos não haverá ritmo de jogo, mas sim na fase de play-of com o ritmo 

de jogo de 45m (quarenta e cinco minutos) por cada jogador, acrescido de 2 segundos 

por lance para terminar a partida, sendo facultativa a anotação da partida. 

 

VIII. SISTEMA DE DESEMPATE 

Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais jogadores do mesmo grupo, a 

respetiva classificação final do grupo será determinada pela aplicação sucessiva dos 

seguintes critérios: 

a) Confronto direto entre os jogadores; 

b) Maior número de partidas ganhas; 

c) Maior número de vitórias com as negras; 

d) Em caso de empate, uma terceira partida (rápidas) entre os jogadores; 

 

IX. PRÉMIOS 

Será atribuído para esta competição:  

• 1 Premio simbólico para o 1º classificado; 

• 1 Premio simbólico para o 2º classificado; 

 

X. FALTAS DE COMPARÊNCIA 

Serão eliminados da prova os jogadores que fizerem duas faltas de comparência 

consecutivas sem aviso prévio ou justificativa. 

 

XI. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A participação é grátis para todos os interessados.  

 

XII. DIRECÇÃO DA PROVA E EQUIPA DE ARBITRAGEM 

A direção e arbitragem da prova serão feitas por, Sidney Spínola e Augusto Reis. 

 

XIII. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos respetivamente pela Direção e Arbitragem da prova, 

sendo observadas as regras oficiais da FIDE e regulamentos da AXSal. A inscrição 

implica a aceitação do presente regulamento, dos regulamentos da AXSal e da FIDE no 

que aplicáveis. 

 

XIV. DIVERSOS 

Serão divulgados os nomes dos participantes, bem como regulamentos, comunicados, 

horários, resultados e classificações durante a prova, através da página web da AXSal, 

www.axsal.weebly.com e através dos emails individuais dos participantes. 

 

 

BOA SORTE 

Ilha do Sal, 20 de Agosto de 2012 


