Torneio de Lentas – PROFIGAIA 2021
30 e 31 de Outubro de 2021

REGULAMENTO
1. Organização e local
O torneio realiza-se na Escola Profissional de Gaia (Rua Diogo de Silves,
231, 4400-109 Vila Nova de Gaia), nos dias 30 e 31 de Outubro de 2021. A
organização da prova estará a cargo da Escola Profissional de Gaia com o
apoio da Academia de Xadrez de Gaia.

Calendário:
30/10/2021
1ª jornada: 10h00
2ª jornada: 14h00
3ª jornada: 17h30
31/10/2021
4ª jornada: 10h00
5ª jornada: 14h00
6ª jornada: 17h30
2. Participantes
Poderão participar todos os jogadores interessados filiados na FPX.
3. Ritmo:
Sistema suíço de partidas lentas de 60 minutos acrescidos de 30 segundos
por cada lance por jogador. Sendo possível colocar dois byes de ½ ponto
até à quarta jornada.
4. Inscrições:
Taxa de inscrição: 8€.
As inscrições podem ser feitas por e-mail para geral@gaiachess.com até
ao dia 28/10/2021., indicando o nome, clube, nº FPX e nº FIDE com
pagamento feito para o NIB 0036.0241.99100048503.91 (IBAN

PT50.0036.0241.99100048503.91; SWIFT/BIC MPIOPTPL), do Banco
Caixa Económica Montepio Geral. Após o pagamento deve ser enviado um
e-mail para geral@gaiachess.com indicando o comprovativo de
pagamento e o nome das pessoas e do Clube.
A inscrição fica validada após o envio e confirmação de recepção do
comprovativo de pagamento.
Máximo de jogadores: 50.
5. Direcção de prova e arbitragem: Bruno Lopes.
Em tudo o não previsto neste regulamento aplicam-se as regras da FIDE e
da FPX.

6. Apoios:
1º lugar – 50% do valor total de inscrições recebidas
2º lugar – 30% do valor total de inscrições recebidas
3º lugar – 20% do valor total de inscrições recebidas
Medalhas para todos os participantes.
7. Critérios de desempate:
O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições
e Filiações 2021/2022.
8. Homologação:
Será requerida a homologação do torneio pela FPX e pela FIDE para efeito
dos respectivos rankings ELO e eventual atribuição de normas.
9. Em tudo o não previsto neste regulamento aplicam-se as regras da FIDE e
da FPX.

Informações sobre o torneio: geral@gaiachess.com / epg@epg.pt ;
Telefone: 22 370 28 07.

