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             Integra o VI CIRCUITO de SEMIRRÁPIDAS da AXL 2015/16 
 

                          

  

 

REGULAMENTO 

 

A realização do Torneio de Xadrez de 
Semirrápidas comemorativo do 2º 
aniversário da Freguesia da FALAGUEIRA 
/ VENDA NOVA, Amadora, integrado no VI 
Circuito de Semirrápidas da AXL 2015-2016, 
é organizado pelo Amadora Xadrez em 
parceria com esta Junta de Freguesia, com 
apoio da Associação de Xadrez de Lisboa e 
vai realiza-se na Delegação na Venda Nova. 

Praceta Teresa Gomes 3C. 
VENDA NOVA 

 

  

1. Todos os interessados em participar neste torneio devem estar filiados na FPX1.  
 
A taxa de inscrição é de 3 euros, para isso deverão ser efetuadas através do seguinte e-mail: 
amaxadrezassocdexadrezdamadora@gmail.com, até às 20 horas de 20 de novembro (6ª feira), após 
essa hora, aceite quando possível, acrescida de sobretaxa de 50 cêntimos, totalizando 3,5 euros. 
Os eleitores de Freguesia estão isentos da taxa de inscrição, mas devem estar filiados na FPX para 
a corrente época (ou filiar-se no momento). 
O pagamento deverá ser feito antes do início da 1ª sessão. 
 

2. A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa 
“Swiss-manager”. O programa-horário a cumprir, no sábado dia 22 de novembro de 2015, é o 
seguinte:  
1ª sessão: 14H30; 2ª sessão: 15H10; 3ª sessão: 15H50; 4ª sessão: 16H30; 5ª sessão: 17H10; 6ª 
sessão: 17H50; 7ª sessão: 18H30; Entrega de prémios 19H15 (após a conclusão da última partida). 1ª sessão: 14H30; 2ª sessão: 15H10; 3ª sessão: 15H50; 4ª sessão: 16H30; 5ª sessão: 17H10; 6ª sessão: 17H50; 7ª sessão: 18H30; Entrega de prémios 19H15 (após a conclusão da última partida). 
 
Prémios: Troféus para os 1.º, 2º e 3.º Individuais e para a 1.ª Equipa (4 jogadores),  
Medalha para os 1.º Subs. (08/10/12/14/16/18/20), para a 1.ªFeminina e 1.º Veterano.S50 e S65  
 

3. O ritmo de jogo é de 10minutos+5segundos por partida para cada jogador. Serão eliminados todos 
os jogadores que faltarem a mais de 2 partidas das partidas. 
  

4. Serão seguidas as Regras para Partidas Semirrápidas da FIDE, da FPX e do presente regulamento. 
Nos desempates serão seguidos os seguintes critérios: 1.º Confronto Direto (11); 2.º Bucholz 
Corrigido (37. 1,0,N,N,0,N); 3.º Bucholz Total (37. 0,0,N,N,0,N); 4.º Sonneborg Berger (52. 
0,0,N,N,0,N); 5.º Maior número vitórias (68); 6.º Mais vezes pretas (63). 
 

5. O torneio será homologado para o ELO de Semi Rápidas da FIDE e será contabilizado para a 
classificação geral do VI Circuito de Semirrápidas AXL 2015/2016. 
  

6. A Direção e a Arbitragem serão nomeados pelo Amadora Xadrez.  
 

Lisboa, outubro de 2015 
 

Amadora XADREZ
                                                            
1 A 1ª filiação na FPX tem o valor de 6,5 EUR para toda a época de 2015/2016, sendo válida até 30 de setembro de 2016. 
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