FICHA DE INSCRIÇÃO (pode ser fotocopiada)

O Professor que recebeu a inscrição: _________________________________________ | data: _____/______/_____

Assinatura do Encarregado de Educação: ______________________________________ | data: _____/______/_____

I Torneio de Xadrez do Colégio D. José I – sub 12, autorizando o meu educando a participar no referido Torneio.

válido até __________________, declaro que tive conhecimento e que aceito os termos das normas de funcionamento do

Eu, Encarregado de Educação do aluno mencionado acima, portador do B.I./Cartão de Cidadão n.º: _______________

Autorização do Encarregados de Educação

Contacto Telefónico do Encarregado de Educação: ___________________________

Idade: ____ anos | Escola|Clube : ____________________________ | Data de Nascimento: ______ / _____ / _____

Nome do Aluno: _________________________________________________________________________________

(Preencher, por favor, com maiúsculas e de forma legível. Este destacável deve ser recortado e entregue ao professor de xadrez até ao dia 6 de janeiro.)

Promotores/Apoios

I TORNEIO DE XADREZ DO COLÉGIO D. JOSÉ I – SUB 12 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Apresentação: O I Torneio de Xadrez do Colégio D. José I, em

Programa/Horário:

Santa Joana, Aveiro, tem como objectivo promover o xadrez

14:00 – 14:30 => Acolhimento

entre a comunidade escolar e o convívio entre os xadrezistas

14:30 => Início dos Jogos

mais jovens.

18:00 => Entrega dos prémios

Prémios e lanche para todos os participantes

Troféus: Do 1.º ao 3.º Classificado da geral; 1.º ao
3.º Sub10; 1.º ao 3.º Sub08; 1.º ao 3.º da geral

Nota: O lanche será cerca das 16:30.
Participantes:

Podem

participar

todos

os

feminino; 1.º ao 3.º Classificado do Colégio D. José

jogadores

I; medalhas para todos os restantes participantes.

pertencentes até ao escalão de sub12 anos (nascidos depois de

Sistema de Jogo: Suíço de 7 sessões em partidas de 8

2005 inclusive), estando ou não federados na FPX (Federação

minutos para cada jogador. O emparceiramento e a

Portuguesa de Xadrez). O torneio tem o limite de 100

classificação são estabelecidos pelo programa “Swiss

participantes.

Manager”.

Inscrições: Cada inscrição implica o pagamento de 3€, estando

Acompanhamento

incluído o lanche, e devem ser realizadas até ao dia 14 de

acompanhamento dos alunos (incluindo as pausas entre

janeiro de 2017 junto do respetivo professor/responsável de

jogos/rondas) são da responsabilidade dos Encarregados de

xadrez e para o e-mail: rui.vieira@coldjose1.pt. Após o dia 14 de

Educação e deve acontecer fora do local dos jogos. O

seguindo a ordem apresentada).

janeiro, e dependendo da disponibilidade logística, o valor da

público não poderá permanecer na área dos jogos, existindo,

O

inscrição passa a ser de 5€.

para o efeito, uma zona designada no início do torneio. O

informático, de acordo com os seguintes critérios:

No email deverá constar o nome do clube/Escola, o nome

público deverá manter absoluto silêncio para não perturbar

1º- resultado entre os jogadores empatados, desde

completo do atleta, a data de nascimento e o escalão.

os xadrezistas em competição, devendo também desligar

que tenham jogado entre si, 2º- Sistema Brasileiro,

A lista de alunos inscritos pode ser consultada na internet, em

telemóveis e outros equipamentos sonoros. Todos os objetos

link a ser divulgado em tempo oportuno.

não necessários à realização dos jogos (como pertences,

A inscrição pressupõe a aceitação das normas apresentadas.

entre

Nomeadamente a autorização de captação e uso de

Encarregados de Educação, não se responsabilizando a

imagens

organização por quaisquer danos ou perdas que possam

tiradas

durante

o

torneio

para

possíveis

outros)

Haverá ainda outros prémios e brindes a sortear por
todos os participantes.

e

são

da

transporte:

inteira

O

transporte

responsabilidade

e

Os

prémios

são

distribuídos

em

função

da

classificação exata (não sendo cumulativos e

desempate

é

feito

pelo

próprio

sistema

3º- Sistema Buchholz, 4º Sistema Progressivo.

dos

reportagens de divulgação da actividade/torneio.

acontecer.

Local da Prova: Colégio D. José I, Rua Luís de Camões, Santa

Organização:

Disposições Finais:

Joana, 3810-384 Aveiro

O Torneio é organizado pelo Colégio D. José I, contando

A tudo o que não esteja previsto nestas normas serão

também com o apoio da Edubox/Forminho, do Clube de

aplicadas as Regras do Jogo de Xadrez da Federação

Xadrez do Colégio Português, do Clube de Xadrez do ATL

Internacional de Xadrez (FIDE) e o Regulamento de

da Coutada, da Associação de Xadrez de Aveiro e do Pingo

Competições (RCP) da Federação Portuguesa de Xadrez

Doce – Hiper de Aveiro.

(FPX).

Divulgação: www.coldjose1.pt

Direção/Arbitragem: A designar antes do início do torneio.

