II Torneio “Xadrez no Bolhão”
30 de Março de 2019
REGULAMENTO
1 ORGANIZAÇÃO E LOCAL DE JOGO
O II Torneio “Xadrez no Bolhão” realiza-se no dia 30 de Março de 2019 a partir das
15:00 no Mercado Temporário do Bolhão, Centro Comercial La Vie Porto Baixa, Rua
Fernandes Tomás, 506 / 508, 4000-211 Porto (N 41º 8’ 58.5”, W 8º 36’ 16.2”) e é
organizado pelo Grupo de Xadrez do Porto e pela Associação de Xadrez do Porto com o
apoio da GO Porto – Gestão e Obras do Porto, EM.

2 PARTICIPANTES
Participam no II Torneio “Xadrez no Bolhão” os atletas que obtiverem esse direito
através da sua classificação em torneios de apuramento por grupo etário, com regulamento
próprio, a realizar na sede do Grupo de Xadrez do Porto, Travessa das Almas 12.
2.1 Torneio Raúl Guichard de Rápidas para Seniores, 21:30, Sexta, 22 de Fevereiro.
São apurados 10 atletas: os nove primeiros da classificação geral e o primeiro classificado
feminino dos não apurados pela classificação geral.
2.2 Torneio Augusto Faria de Rápidas para Cadetes: 10:30, Domingo, 24 de
Fevereiro (escalões sub-8, sub-10 e sub-12, i.e. nascidos em 2007 ou posteriormente). São
apurados 10 atletas: os seis primeiros da classificação geral, o primeiro classificado de cada
escalão dos ainda não apurados pela classificação geral e o primeiro classificado feminino
dos não apurados pela classificação geral nem pelos escalões.
2.3 Torneio Rui Almeida de Rápidas para Jovens: 14:30, Domingo, 24 de Fevereiro
(escalões sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20, i.e. nascidos entre 1999 e 2006, inclusive). São
apurados 10 atletas: os cinco primeiros da classificação geral, o primeiro classificado de
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cada escalão dos ainda não apurados pela classificação geral e o primeiro classificado
feminino dos não apurados pela classificação geral nem pelos escalões.
2.4 Torneio Mestre Álvaro Machado de Rápidas para Veteranos 21:30, Sexta, 8 de
Março (escalões vet+50 e vet+65, i.e. nascidos em 1969 ou anos anteriores). São apurados
10 atletas: os sete primeiros da classificação geral, o primeiro classificado de cada escalão
dos ainda não apurados pela classificação geral e o primeiro classificado feminino dos não
apurados pela classificação geral nem pelos escalões.
A lista de apurados de cada torneio é disponibilizada por email a todos os
participantes e tornada pública no facebook do Grupo de Xadrez do Porto.
A participação pressupõe a aceitação de registo fotográfico e audiovisual do mesmo e
sua divulgação.

3 INSCRIÇÕES
Os apurados em cada torneio de apuramento terão de confirmar a sua inscrição por
email para geral@gxp.pt até ao dia 27 de Março.
Caso um torneio apure menos de 10 atletas, será repescado um atleta de cada torneio
alternadamente com início nos torneios de faixas etárias mais baixas até se perfazer 40
atletas.
A inscrição é gratuita.

4 SISTEMA E RITMO DE JOGO
Sistema suíço de 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa Swiss-Manager.
Cada jogador terá 3 minutos mais um incremento de 2 segundos por lance para terminar a
partida. Para efeito das regras da FIDE para faltas de comparência, determina-se que as
faltas serão atribuídas 3 minutos após o início de cada sessão, começando os relógios a
contar o tempo para os jogadores de brancas. Um jogador que não compareça será
excluído a não ser que explique ao árbitro a sua ausência com argumentos válidos antes do
emparceiramento da ronda seguinte. Os jogadores, uma vez terminada a partida, passam a
ser considerados como público.

5 CRITÉRIO DE DESEMPATE
Serão aplicados os critérios de desempate conforme o Regulamento de Competições
da FPX actualmente em vigor (Artigo 31):
a) Pontos [1];
b) Resultado particular [11];
c) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
d) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);
e) Sonneborn-Berger [35] (0,0,N,N,0,N,N).
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6 HOMOLOGAÇÃO, DIRECÇÃO DA PROVA E ARBITRAGEM
Será requerida a homologação do II Torneio “Xadrez no Bolhão” pela FPX e pela
FIDE para efeito dos seus rankings ELO. A Direcção da Prova e a Equipa de Arbitragem
serão nomeadas pela Direcção do Grupo de Xadrez do Porto.

7 PRÉMIOS
No torneio “Xadrez no Bolhão”, haverá direito aos seguintes prémios:
- Três troféus para os três primeiros lugares da classificação geral;
- Troféu para o primeiro classificado e medalhas para o segundo e terceiro
classificados de cada grupo etário (cadetes, jovens, seniores e veteranos) e femininos;
Os atletas de cada grupo etário competem entre si pelos prémios em disputa, sendo
ordenados dentro do seu grupo pela classificação no torneio em sistema Suíço. São cadetes
os atletas nascidos em 2007 ou posteriormente, jovens os atletas nascidos entre 1999 e 2006,
inclusive, veteranos os atletas nascidos até 1969 e seniores os restantes.

8 DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição e participação presumem 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 Direcção da Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX
e da FIDE.
Grupo de Xadrez do Porto
Associação de Xadrez do Porto
9 de Fevereiro de 2019
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