
 

Campeonato Distrital de Veteranos de Clássicas Absoluto e Feminino   
Mais 65  

4 – 5 Fevereiro 2017 
Época -  2016 - 2017 

REGULAMENTO 

 
1.Organização: 
Os Campeonatos Distritais de Veteranos +50 de Clássicas Absoluto e Feminino 
referente à época de 2016-2017 são organizados pela Associação de Xadrez de Leiria 
(AXL) em colaboração com os Corvos do Lis (Leiria). 
O Campeonato será considerado para Elo FIDE. 
 
2.Participantes: 
Terão direito a participar jogadores devidamente filiados para a época de 2016-2017, 
através da AXL desde que sejam do escalão Veteranos + 65. 
 
3. Inscrições: 
As inscrições com a indicação do nome do jogador, a data de nascimento e escalão a 
que pertence, o clube que representa e ELO devem ser enviadas por correio 
electrónico: axleiria1315@gmail.com, até às 20:00h do dia 3 de Fevereiro de 2017, as 
confirmações devem ser feitas até às 10,00 horas do dia 4 de Fevereiro.  
 
4. Sistema de jogo: 
A prova será disputada em sistema suíço de 5 rondas (mais de 6 jogadores inscritos) 
ou de “Todos contra Todos” (até 6 jogadores) de partidas clássicas de 60 minutos 
+ 30 s  
O sistema de emparceiramento será efectuado pelo programa Swiss Manager. Serão 
excluídos da prova os jogadores com uma falta de comparência, sem justificação.  
 
5. Sistema de Desempate: 
A Classificação Final é estabelecida segundo os seguintes critérios de desempate: 
SUIÇO 
a) Pontos (1) 
b) Resultados entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si (11) 
c) Bucholz corrigido cortando o pior (37) 
d) Bucholz (37) 
e) Maior nº de vitórias (12) 
 
ROUND ROBIN 
No sistema de todos contra todos se dois ou mais jogadores obtiverem o 
mesmo número de pontos, a respetiva classificação final será determinada por 
aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 
a) Pontos (1) 
b) resultado entre os jogadores empatados, (11) 
c) sistema Koya (45) 
d) sistema Sonnenborn-Berger (52) 
e) maior número de partidas ganhas (12) 
 
 
 
 



 
6. Local, calendário e horário das sessões: 
A prova será realizada na sede dos Corvos do Lis.  
 
 
 4 – Fevereiro - 1ªSessão – 10h30; 2ª Sessão - 14h30; 3ª Sessão – 17h00  
 
 5 - Fevereiro - 4ª Sessão – 14h30; 5ª Sessão – 17h00. 
 
 
7. Direcção e arbitragem: 
A direcção da prova e a equipa de arbitragem serão designadas oportunamente pela 
AXL. 
 
8. Casos Omissos: 
Os casos omissos serão resolvidos pela direcção, arbitragem e comité de apelo de 
acordo com as regras de xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX. A inscrição nesta 
prova implica a plena aceitação deste regulamento. 


