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25 de junho a 10 de julho  
 

                                           Torneio de Semi Rápidas da AXSAL 
 
 
 

REGULAMENTO 

 

1.    ORGANIZAÇÃO 
 

O Torneio de Xadrez - Torneio Abertura Grog’s 2016 é um torneio aberto (open) de 
categoria sénior, organizado pela AXSAL - Associação de Xadrez do Sal e Grog’s Sal. 

 
Esta prova faz parte do Circuito de Partidas Semi Rápidas da AXSAL de 2016, sendo a 
4ª edição do “Torneio Abertura”. 

 
 

2.   PARTICIPAÇÃO 
 

Podem participar neste torneio todos os interessados, desde que façam a inscrição e o 
respectivo pagamento da taxa de inscrição. 

 
 

3.    INSCRIÇÃO 

 

A taxa de inscrição, até ao dia 01 de julho, é de 500 ECV (quinhentos escudos cabo-
verdianos) aos jogadores que são também sócios da AXSAL e de 1000 ECV (mil escudos 
cabo-verdianos) aos não sócios. 

 

O torneio é de categoria sénior aceitando a idade minima dos jogadores com 16 anos.  
 

A inscrição no dia do arranque da prova terá um agravamento de 50% do valor 
correspondente à taxa de inscrição. 

 
O pagamento deverá ser feito no espaço Grog’s Sal em Hortelã ou através de transferência 
bancária para a conta da AXSAL no BCA - BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO - Conta 
Depósito nº 8563693610001 com envio por email ou entrega do comprovativo na 
apresentação no 1º dia do torneio. As inscrições serão aceites através do email: 
xadrez.sal@gmail.com, até às 24 horas do dia 01 de julho de 2016. 
 
Também se aceitam as inscrições feitas através da página web da AXSAL no seguinte link:  
http://axsal.weebly.com/torneio-abertura-grogs-2016.html 

 

TORNEIO ABERTURA 

2016 
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4.   LOCAL DE JOGO, DATAS E CALENDÁRIO 
 

A prova será disputada no espaço do Restaurante Sport & Grill Grog’s em Hoterlã de baixo, 
Espargos – Sal. 

 
TORNEIO ABERTURA GROG’S 2016 

Data Dia de semana Hora Programa 
 

25 de junho 
 

          Sábado 
17:00 Chegada / Reunião Técnica 

17:30 Exibição 

02 de julho Sábado 18:00 1ª Ronda 

04 de julho Segunda-feira 17:30 2ª Ronda 

06 de julho Quarta-feira 17:30 3ª Ronda 

08 de julho Sexta-feira 17:30 4ª Ronda 

09 de julho Sábado 17:30 5ª Ronda (Final) 
Mais detalhes no Programa do Torneio em Anexo! 

 

5.    SISTEMA E RITMO DE JOGO 
 

O Torneio será disputada em “Sistema Suiço”, em 5 rodadas, utilizando-se para o efeito o 
programa Swiss Perfect 98. Cada jogador terá 25 minutos +5” (vinte e cinco minutos mais 
cinco segundos de incremento por lance). 

 
Os jogadores têm de estar inscritos e com taxa de inscrição paga para poderem participar 
no torneio. 

 
Os jogadores que faltarem a 2 partidas consecutivas sem aviso prévio serão automáticamente 
eliminados. 

 
Serão seguidas as Regras para Partidas Semi Rápidas da FIDE, e do presente regulamento. 
Os desempates serão de acordo com a redacção actual das Leis do Xadrez para 
Competições Seda FIDE na alínea seguinte. 

 
 

6.   DESEMPATES 
 

Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos a respectiva 
classificação final será determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

 
a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si; 
b) Buchholz corrigido; 
c) Maior número de vitórias; 
d) Maior número de jogos de pretas; 
e) Sorteio. 

 

 

7.   PRÉMIOS 
 

1º Classificado – ganha 1 fim de semana (2 dias) gratis no Hotel Odjo d’Agua para duas 
pessoas com o pequeno almoço incluido + 1 tablet + 8.000$00. 

2º Classificado – ganha 1 smartphone + 1 jantar gratis no restaurante Grog’s para duas 
pessoas + 6.000$00. 

3º Classficado – ganha 4.000$00. 

4º Classificado – ganha 2.000$00. 

 

E a todos os participantes serão atribuidos prémios de participação com diploma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.axsal.weebly.com/
https://www.facebook.com/xadrez.sal
mailto:sal@gmail.com


AXSAL – ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO SAL 
www.axsal.weebly.com 

facebook.com/xadrez.sal 
xadrez.sal@gmail.com 

3/3 

 

 

 

 

 

8.    DIREÇÃO DA PROVA E ARBITRAGEM 
 

O Arbitro Chefe do torneio será o Carlos Soares da AXSAL. 

 
Caso entenda necessário, o Árbitro Chefe poderá nomear Árbitros Auxiliares, dando disso 
conhecimento aos jogadores antes da 1ª Sessão. 

 
Os aparelhos eletrónicos, em particular, telemóveis não podem estar ligados com sinais 
sonoros na sala de jogo, nem   serem   objecto   de   uso   para   qualquer interferência nas 
partidas em disputa, sob pena de atribuição derrota em caso de reclamação e, 
eventualmente, de outras sanções aplicáveis em cada caso. 
 

 
 

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, serão resolvidas pela Direção do 
torneio, que usará o seu melhor critério para decidir o que for melhor para o torneio. 

 
 

 
Conheça melhor as Leis do Xadrez FIDE para Competições: 

http://www.fpx.pt/web/files/arbitragem/LEI%20do%20XADREZ%20DA%20FIDE%20para%20co
mpeticoes%20a%20partir%20de%20julho%202014.pdf 

 
 

FIDE – World Chess Federation / Federação Internacional de Xadrez  

https://www.fide.com 

AXSAL – Associação de Xadrez do Sal 

http://axsal.weebly.com/ 

 
 
 

Espargos, junho de 2016. 
 

 
 

A AXSAL de mãos dadas com o Xadrez em Cabo Verde. 
 

 
A Direção da AXSAL 
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