
GRUPO DE XADREZ ALEKHINE
Rua Alfredo Roque Gameiro, 32A  

1600-006 LISBOA – PORTUGAL
     site: http://gxalekhine.weebly.com

email:  gxalekhine@gmail.com

"GXA Torneio Comemorativo do 70º Aniversário"

REGULAMENTO

1 - O Torneio Comemorativo do 70º Aniversário do Grupo de Xadrez Alekhine será disputado na 
sua sede, Rua Alfredo Roque Gameiro, 32-A em Lisboa.

2 – No Torneio participarão 8 jogadores convidados pelo Grupo de Xadrez Alekhine e será 
homologado para Elo FIDE.

3 - Será averbada falta de comparência aos jogadores que se apresentem com 30 ou mais 
minutos de atraso em relação ao horário da sessão e será eliminado qualquer jogador que faltar a
duas sessões. 

4 – Serão aplicadas as regras do jogo da FIDE e os regulamentos da FPX.

5 – O Torneio será disputado em sistema de todos contra todos em partidas com a duração de 90
min com acréscimo de 30 s por cada lance e por jogador. O emparceiramento será efetuado pela 
tabela de Berger. Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no regulamento de 
competições e filiações da FPX, atualmente em vigor (Artigo 31, nº 1).

6 – Calendário: 
     1ª sessão – 27-03-2017 (segunda) às 19h45
     2ª sessão – 28-03-2017 (terça) às 19h45
     3ª sessão – 30-03-2017 (quinta) às 19h45
     4ª sessão – 31-03-2017 (sexta) às 19h45
     5ª sessão – 04-04-2017 (terça) às 19h45
     6ª sessão - 05-04-2017 (quarta) às 19h45
     7ª sessão – 06-04 -2017 (quinta) às 19h45

7 – Os números dos jogadores serão sorteados no dia 20 de Março às 19h40 na sede do GXA.

8 – Prémios: 1º Classificado Troféu e cartão-oferta FNAC no valor de 40 €
                   2º Classificado Troféu e cartão-oferta FNAC no valor de 25 €
                   3º Classificado Troféu e cartão-oferta FNAC no valor de 15 €

9 – Casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Direção da prova.

10. O Diretor da prova será José Palma Fernandes e o árbitro António Garcia.


