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A. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Os Campeonatos de Aveiro de Xadrez Sub-08 e Sub-10 anos são abertos a todos os jogadores filiados na 
Federação Portuguesa de Xadrez através da Associação de Xadrez de Aveiro, de acordo com os escalões 
etários em vigor na época 2014/2015: 

Sub-08 -> se nascido em 2007 ou depois; 
Sub-10 -> se nascido em 2005 ou 2006; 

 
B. ORGANIZAÇÃO E INSCRIÇÕES 
Os Campeonatos de Aveiro de Xadrez Sub-08 e Sub-10 anos são organizados pela Associação de Xadrez de 
Aveiro, em colaboração com o Clube dos Galitos e o Colégio D. José I. 
As inscrições devem ser enviadas para o email axaxadrez@gmail.com até às 24 h do dia 25 de março de 2015. 
 
C. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
1. Os Campeonatos de Aveiro de Xadrez Sub-08 e Sub-10 anos serão disputados em Sistema Suíço com 7 

rondas, sendo utilizado o programa Swiss Manager. Se o número de inscritos for inferior a nove, o 
Campeonato será disputado em Sistema Round Robin a uma volta; neste caso serão suprimidas as primeiras 
sessões. se necessário. 

2. Cada jogador terá 30’ de reflexão, acrescidos de 30” por lance; a anotação da partida é obrigatória, sendo 
os originais pertença da organização. 

3. O acesso à zona de jogo apenas será permitida a jogadores, árbitros e credenciados pela Associação de 
Xadrez de Aveiro.  

4. Os jogadores não devem abandonar a zona de jogo, salvo para acesso às casas de banho, e apenas com a 
autorização do árbitro. 

5, Os jogadores, quando terminam a partida, têm que abandonar a zona de jogo, e passam a ser considerados 
como público. 

6. Cada clube deverá nomear um representante para contactos com a organização dos Campeonatos. 
7. Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, a respetiva classificação final será 

determinada por aplicação sucessiva dos seguintes 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 pretas;  
g) partidas de 10’ KO.  

8. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. 
9. O Diretor de Prova é Albino Faria Silva e o Árbitro chefe será Alzira Silva; serão ainda nomeados 3 

árbitros auxiliares. 
 
 
 
 



D. CALENDÁRIO 
Os Campeonatos serão realizados no Colégio D. José I, Rua Luís de Camões, Santa Joana, Aveiro, com o 
seguinte programa-horário: 

1ª sessão: 2015 março 28 – sábado   –  09.30 horas 
2ª sessão: 2015 março 28 – sábado  -  11.30 horas 
3ª sessão: 2015 março 28 – sábado  -  14.30 horas 
4ª sessão: 2015 março 28 – sábado  -  16.30 horas 
5ª sessão: 2015 março 29 - domingo -  09.30 horas 
6ª sessão: 2015 março 29 - domingo -  11.30 horas 
7ª sessão: 2015 março 29 – domingo -  14.30 horas 

                           Entrega de prémios: 18.00 horas 
 
E. APOIOS DE PARTICIPAÇÃO E PRÉMIOS 
Os três melhores classificados masculinos e femininos de cada escalão recebem medalhas. Em caso de 
patrocínio, poderão ser distribuídos outros prémios, sempre aos melhores classificados. 

 
F. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A inscrição e participação nos Campeonatos de Aveiro de Xadrez Sub-08 e Sub-10 anos presume a aceitação 
expressa das disposições contidas no presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE no que 
aplicáveis. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e 
da FIDE. 


