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REGULAMENTO 

              XADREZ (M/F)  
16 de Fevereiro, Azurém (Guimarães) 

 
 
09h00 - Início da Acreditação das equipas participantes  
09h30 - Sorteio 
10h00 - Início da competição 
12h00 - 14h00 Pausa para almoço  
17h00 - Fim da competição/entrega de troféus 
 
 
1. Sistema Competitivo: Suíço de 7 sessões (Swiss Manager) ou “todos contra todos” - dependerá do nº de atletas 

inscritos e que efectuaram a acreditação. 

 

2. Destinatários: Juvenil (nascidos em 1995 e 1996) e Júnior (nascidos em 1994 e anteriores) de ambos os sexos. 

 As inscrições terminam no dia 08 de Fevereiro de 2012 e estão limitadas aos 100 primeiros participantes. As 

inscrições deverão ser enviadas por e-mail para: catarino@sas.uminho.pt .  

 Só serão aceites as inscrições que apresentem a ficha de inscrição devidamente preenchida (em anexo). 

 O sorteio do evento será no dia 16 de Fevereiro de 2012 (às 09h30 horas no Pavilhão Desportivo em Braga ou no 

CP2). No sorteio deverá estar presente o responsável máximo de cada equipa.  

 

3. Classificações:  

 No sistema individual, os vencedores de cada escalão obtêm-se pela sua ordem nas classificações absolutas do 

Swiss Manager, sendo atribuído 1º, 2º e 3º Prémios a cada escalão (Juvenil, Junior) sem distinção de sexo. 

 Nas classificações de equipa, contam os 4 melhores classificados (Juvenil ou Junior) de cada equipa, sendo 

atribuídos os Prémios de 1º, 2º e 3º lugar, sem distinção de sexo. 

 

4. Critérios de Desempate: 

 (11) Confronto Directo (Caso os jogadores tenham jogado entre si) 

 (08) Progressivo/Desempate FIDE cumulativo 

 (25) Soma dos Buchholz (todos os resultados – próprios e dos adversários com quem jogou) 

 (37) Buchholz (variável) 

 Nota: Um atleta será eliminado após a primeira falta de comparência cuja justificação seja indeferida pela 

Direcção da Prova. 
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5. Duração de Jogo Cada partida será disputada com o tempo limite de 15 minutos KO para cada jogador (semi-rápidas).  

 

6. Programa: 

 09h00 – Início da Acreditação das equipas participantes 

 09h30 – Sorteio/ Saída do emparceiramento 

 10h00 – 1ª ronda 

 10h40 – 2ª ronda 

 11h20 – 3ª ronda 

 14h00 – 4ª ronda 

 14h40 – 5ª ronda 

 15h20 – 6ª ronda 

 16h00 – 16h20 – Coffee Break 

 16h20 – 7ª ronda 

 17h00 – Fim da competição /entrega de prémios, lembranças. 

 

7. Faltas de Comparência Se por qualquer motivo não imputável à organização uma equipa ou atleta se atrasar mais que 

5 minutos relativamente à hora prevista para o início do jogo, ser-lhe-á atribuída Falta de Comparência. 

 

8. Direção e Arbitragem da Prova: David Fernandes (91 230 66 99) e João Fonseca (93 229 14 16). 

 
9. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no RC da FPX para as provas individuais e nas regras 

do jogo da FIDE, Cabendo à Direção e Arbitragem da Prova decidir sobre eventuais situações omissas após 

aplicação dos regulamentos referidos, bem como proceder a alterações que vierem a ser julgadas oportunas, não 

havendo recurso das suas decisões. A inscrição na prova implica a aceitação deste Regulamento. 

 
 


