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Apoio de Organização:  

 

 

Normas de Participação  

 IX Torneio  Aberto de Xadrez da Nazaré  
sábado 11 de julho 2015 – 20:45 horas  

 

Artigo 1º- Apresentação   
O IX Torneio Aberto de Xadrez da Nazaré tem o objectivo de promover o Xadrez e o Convívio 

entre todos os xadrezistas.  
Artigo 2º- Data e Horário  

A Prova decorrerá dia 11 de Julho 2015 e tem início às 20h 45 min com sessão de Boas 
Vindas, às 21h 00 min têm início os jogos e às 23h45 será a entrega de Prémios. 

Artigo 3º- Organização e Apoio  
A organização está a cargo da Associação Peão Cavalgante conta com os apoios da Câmara 
Municipal de Nazaré e da Federação Portuguesa de Xadrez e Associação Xadrez de Leiria.  

 
Artigo 4º- Participação  

1 - Podem participar todos os jogadores, as inscrições decorrem até 10 de Julho, para o 
telemóvel SMS (não deixar mensagem de voz) – 96 55 05 6 55 (José Cavadas) ou pelo e-mail: 
josecavadas@gmail.com ou peaocavalgante@gmail.com . As inscrições devem indicar o nome 
completo, o ano de nascimento/Escalão etário e o Elo FPX de semi-rápidas dos jogadores e o 
nome e o contacto do responsável pelo clube/escola. Os jogadores Sub 08 e os jogadores que 

não se encontram federados devem indicar a data de nascimento completa. Aceitam-se 
inscrições no dia do torneio no local do Torneio entre as 19 e as 20,00 horas.  

 
2 – A Taxa de inscrição – 3 Xeques   

 
Artigo 5º - Local da Prova  - A Prova decorre na Praça Sousa Oliveira na Nazaré.  

 
Artigo 6º - Sistema de Jogo  

O sistema de Jogo será Suíço de 5 ou 6 Sessões em partidas de 15 minutos para cada 
jogador. O emparceiramento e a classificação são estabelecidos pelo programa  

Swiss Mannager. Haverá uma classificação individual e colectiva, contando para esta, os 
primeiros 4 classificados das equipas que tenham no mínimo de 4 jogadores.  

 

Artigo 7º - Direcção da Prova e Arbitragem  
A Direcção da Prova e Arbitragem cabe à Associação Peão Cavalgante.  

Artigo 8º -Prémios   
Os Prémios serão atribuídos conforme a classificação efectiva, da seguinte forma:  

1º Classificado - Troféu;  2º Classificado - Troféu; 3º Classificado - Troféu;  
1ª Equipa – Troféu;  

1º Classificado - Sub08; Sub10; Sub12; Sub14; Sub16;Sub18 – Troféus.  
1º - Feminino – troféu. 

Artigo 9º - Disposições Finais  
 

1- Solicita-se aos Clubes que apresentem um relógio de xadrez por cada dois jogadores 
inscritos, sem os quais não nos responsabilizamos pela sua inscrição.  

2- As inscrições na prova significam a aceitação das presentes Normas.  
Os casos omissos serão da responsabilidade da organização, não havendo recurso das suas decisões. 


