
          

Campeonato Distrital Absoluto Porto 2014 – 

Regulamento 

 
1- A AXP - Associação de Xadrez do Porto em parceria com o Clube 

dos Fenianos Portuenses e com o apoio do Real Grupo de Cultura 

Covadonga e o Instituto do Desporto e da Juventude vão organizar o 

Campeonato Distrital Absoluto 2014. 

 

2- O torneio realizar-se-á na sede do Clube dos Fenianos Portuenses -  

Rua Clube dos Fenianos 29, Porto. 

 

3- Datas:  

1ª Sessão: segunda-feira, 19 de Maio – 20h30m 

2ª Sessão: quarta-feira, 21 de Maio – 20h30m 

3ª Sessão: sexta-feira, 23 de Maio – 20h30m 

4ª Sessão: segunda-feira, 26 de Maio – 20h30m 

5ª Sessão: quarta-feira, 28 de Maio – 20h30m 

6ª Sessão: sexta-feira, 30 de Maio – 20h30m 

7ª Sessão: sábado, 31 de Maio – 15h00m 

 

4- Não serão aceites quaisquer antecipações nem adiamentos. 

 

Sistema de jogo 

 

5- Formato: o torneio será disputado sistema suíço de 7 rondas, e 

submetido para contabilização de ELO. Para o emparceiramento será 

utilizado o Swissmanager. 

 

6- Ritmo de jogo: 90 min + 30seg de incremento por jogada. 

 

7- Desempates: Serão critérios de desempate do Campeonato Distrital 

Absoluto 2014:  

a) Confronto directo; 

b) Bulchoz; 

c) Bulchoz sem pior resultado; 

d) Progressivo; 

e) Match de desempate à maior de 3 – ritmo Blitz. 

 

 



          

8- Inscrições:  

8.1a) As inscrições são gratuitas para jogadores filiados por 

clubes da AXP.  

8.1b) Inscrições para filiados directamente na FPX: 

b.1) Menos 2000 de elo – 70€ 

b.2) Mais 2000 de elo - 100€; 

b.3) Mais 2200 de elo – 150€; 

8.1b1) Estas inscrições deverão ser pagas até dia 16 de 

Maio no NIB 0010 0000 3315 6620 0018 1, e deverá ser 

enviado o comprovativo de transferência/depósito por email.  

 

 

 8.2) As inscrições deverão ser enviadas até dia 17 de Maio para 

geral.axp@gmail.com, sendo responsabilidade dos clubes enviar as 

inscrições com o formulário presente no site da AXP 

(axporto.weebly.com). 

 

8.3) Jogadores abrangidos pela alínea 8.1b do mesmo regulamento, 

em caso de desistência da prova não terão direito à devolução do valor da 

inscrição. 

 

9-  Prémios: Será entregue um troféu ao Campeão Distrital assim como 

um vale para jogar um torneio em Gijón, Astúrias (ver anexo). Serão 

ainda entregues medalhas ao segundo e terceiro classificado. 

 

10-  A Direção da Prova e a Arbitragem ficarão a cargo da AXP 

sob nomeação do Conselho de Arbitragem da AXP. 

 

11-  Em tudo o omisso neste Regulamento caberá à Direção da 

Prova decidir sobre eventuais situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ANEXO 
 

1) O Campeão Distrital do Porto 2014, terá direito a jogar um dos torneios 

organizado pelo Real Grupo de Cultura Covadonga, em Gíjon seguindo as 

seguintes condições: 

 

a) Se o Campeão Distrital do Porto no final do torneio tiver 

“virtualmente” mais de 2200 de ELO FIDE terá direito a jogar um 

Torneio Fechado para normas de IM (9 rondas), com estadia para 

uma pessoa em quarto duplo (camas individuais) em hotel 4 estrelas, 

em regime pensão completa. 

Datas: 18 – 26 de Julho 

 

 

b) Se o Campeão Distrital do Porto no final do torneio tiver menos de 

2200 de ELO FIDE, terá direito a jogar um Open sub2200 ou 

sub1800, em sistema 5 rondas, com estadia para uma pessoa em 

quarto duplo (camas individuais) em hotel 4 estrelas, em regime 

pensão completa. 

Datas: 18 – 20 de Julho 

 

c) Se o Campeão Distrital do Porto for abrangido pela alínea b) do 

ANEXO, este poderá optar por jogar no mesmo local o torneio 

internacional, em ritmo semirrápido organizado pela mesma 

entidade. Neste caso o jogador terá uma ajuda de custo de 100€ para 

gastos de viagem, juntamente com estadia de uma noite em hotel 4 

estrelas, em regime pensão completa. Esta estadia refere-se à noite 

de véspera do torneio em sistema semirrápido para o próprio dia do 

torneio.  

Data: 27 de Julho 

 

Notas: 

 

a) A AXP não se responsabiliza por qualquer alteração de datas do 

torneio cujo o Campeão ficará convidado.. 

b)  O Campeão Distrital do Porto deverá indicar durante a entrega 

dos prémios o torneio que pretende jogar.  

c) O programa do Festival de Xadrez poderá ser visitado em: 

http://ajedrezgcc.hol.es/presentacion/ 


