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O Campeonato Absoluto de Aveiro de Xadrez é organizado pelo Centro Recreativo de Estarreja, sob a égide da 
Associação de Xadrez de Aveiro. 
 
A. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
O Campeonato Absoluto de Aveiro de Xadrez é aberto a todos os atletas filiados na Federação Portuguesa de 
Xadrez através da AX Aveiro. 
 
B. INSCRIÇÕES 
As inscrições devem ser enviadas para o email axaxadrez@gmail.com até às 24.00 h do dia 2014 maio 28. 
 
C. APOIOS DE PARTICIPAÇÃO E PRÉMIOS 
A Associação de Xadrez de Aveiro atribuirá subsídios de 20, 15 e 10 euros aos clubes dos atletas classificadas 
nos três primeiros lugares. 
 
D. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
1. O Campeonato Absoluto de Aveiro de Xadrez é realizado em sistema suíço de 7 sessões (Programa 

SwissManager). 
2. O ritmo de jogo será de 1h30m com acréscimo de 30 segundos por lance. 
3. A classificação final é estabelecida pela soma dos pontos obtidos. O desempate entre jogadores que tenham 

obtido o mesmo total de pontos far-se-á seguindo consecutivamente os critérios: 
a) resultados entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si;  
b) sistema Bucholz, cortando o pior resultado;  
c) sistema Buchholz total;  
d) sistema Progressivo;  
e) maior número de partidas ganhas;  
f) maior número de partidas jogadas com as peças negras;  
g) partidas de 5´+ 10”/lance. 

4. Qualquer reclamação terá de ser entregue ao árbitro por escrito até uma hora após o fim do jogo e será 
decidida pela Direção da Prova. 

 
E. CALENDÁRIO 
1. O Campeonato Absoluto de Aveiro de Xadrez será realizado na sede do Centro Recreativo de Estarreja, com 

o seguinte horário: 
1ª jornada - Sexta      - 30 de maio de 2014 – 20.30 h 
 2ª jornada - Sábado   - 31 de maio de 2014 – 15.00 h 
 3ª jornada – Sábado   - 31 de maio de 2014 – 20.30 h 
4ª jornada - Sábado   - 07 de junho de 2014 - 15.00 h 
 5ª jornada - Sábado   - 07 de junho de 2014 - 20.30 h 
 6ª jornada - Segunda - 09 de junho de 2014 - 20.30 h 
7ª jornada – Terça     - 10 de junho de 2014 - 15.00 h 

 
F. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A inscrição e participação no Campeonato de Aveiro de Xadrez presume a aceitação expressa das disposições 
contidas no presente regulamento. dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis. 


