Secção de Xadrez do CCC Barcelos
III Torneio de Xadrez - Hotel do Terço
Regulamento
1. A Secção de Xadrez do CCC Barcelos vai organizar o “III Torneio de Xadrez Hotel do
Terço” - 2013.
2. Apoios: Hotel do Terço, Câmara Municipal de Barcelos, Centro Comercial do Terço,
Restaurante Solar Real e Posto de Turismo de Barcelos.
3. As inscrições devem ser enviadas até às 24 horas de 06 de Fevereiro de 2013. O
pagamento deverá ser efectuado por tranferência bancaria para o NIB: 0010 0000
34663730001 34. Enviado de seguida comprovativo para xadrez@cccbarcelos.com,
acompanhando o nome do atleta, nº FPX/FIDE e ELO (ELO FIDE, FPX ou
Administrativo), e estão limitadas às 40 primeiras.
4. Director de prova: Filipe Costa.
5. Arbitro: Carlos Manuel Dias.
6. A prova disputa-se em sistema suíço a 6 jornadas e contará para Elo FIDE.
7. O local de jogos será o Hotel do Terço/ Centro Comercial do Terço.
8. O ritmo de jogo será de 1h30m + 30s de incremento por jogador para toda a partida.
Perde a partida o jogador que chegue ao seu tabuleiro 30 minutos depois do início da
secção.
9. O calendário será o seguinte:
08 De Fevereiro - 21,00 horas: 1ª Jornada
09 De Fevereiro - 10,30 horas: Actividade paralela (*1)
09 De Fevereiro - 14,30 horas: 2ª Jornada
10 De Fevereiro - 14,30 horas: 3ª Jornada
11 De Fevereiro - 21,00 horas: 4ª Jornada
12 De Fevereiro - 21,00 horas: 5ª Jornada
13 De Fevereiro - 21,00 horas: 6ª Jornada
Às 17,00 Horas do dia 07 de Fevereiro realizar-se-á o sorteio da 1ª Jornada, sendo este enviado
a todos os participantes no torneio.

7. Com excepção da 1ª e da última jornada, os jogos poderão ser antecipados, desde que, seja
entregue a direcção de prova devidamente assinada por ambos os jogadores antes da jornada
em questão.
8. Desempates: 1. Resultado entre empatados (11): 2. Progressivo (8);
3. Bucholz retirando pior resultado (37); 4. Bucholz completo (37);
5. Número de vitórias (12);
9. Custo de inscrição: 10 euros por jogador.
10.Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de
Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova decidir
sobre eventuais situações que permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos
respectivos.
11.Prémios:
1º Lugar: Troféu + 2 noites no Montijo em Hotel de 4 estrelas (*2).
2º Lugar: Troféu + 1 noite no Hotel do Terço (*2).
3º Lugar: Troféu + Jantar no Restaurante Solar Real (*3).
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu
Lembrança de participação para todos os participantes
Notas:
(*1) Actividade paralela com o apoio do Posto de Turismo: Visita aos artesãos onde
o poderá conhecer todo o processo da criação do figurado Barcelense. Seguindo-se o almoço no
Restaurante parceiro do torneio. A visita e o almoço são facultativos limitados aos 16 primeiros
inscritos, tem um custo extra de 10€, incluindo o transporte com saída de Barcelos.
(*2) Em regime de Alojamento e pequeno-Almoço para 2 pessoas, sempre sujeito à
disponibilidade de alojamento durante o ano de 2013.
(*3) O Jantar é servido no Restaurante Solar Real em pleno centro histórico, inclui:
couverts, Sopa ou Salada, Prato principal (Sugestão do dia, composto pela escolha de 1 dos 6
pratos apresentados de carne ou peixe) e sobremesa com bebidas incluídas.

