
  
  

I Campeonato de Xadrez Amador Cidade de Matosinhos 
  
Organização: 
O I Campeonato de Xadrez Amador de Matosinhos é organizado pela EXP-Escola de Xadrez do Porto, 
com apoio: 
- Câmara Municipal de Matosinhos; 
- Junta da União de Freguesias de São Mamede Infesta e Senhora da Hora; 
- AXP-Associação de Xadrez do Porto. 
 
Local de Jogo: 
O Torneio realiza-se nas instalações da Junta da União de Freguesias de São Mamede Infesta e 
Senhora da Hora que sita: Rua de Silva Brinco, 4465-268 São Mamede de Infesta; 
 
Participantes: 
Sendo um torneio amador, nesta prova apenas podem participar jogadores com Ranking [ELO] 
compreendido entre 0 e 1999. 
 
Tempo de jogo: 
Cada jogador terá 60 minutos + 30 segundos por lance. 
Para efeito das faltas de comparência, determina-se que as faltas serão atribuídas 30 minutos após o 
início de cada sessão, sendo os jogadores eliminados à primeira falta de comparência. 
 
Calendário: 
1ª Jornada - dia 17 Fevereiro – 10:30h 
2ª Jornada - dia 17 Fevereiro – 14:30h  
3ª Jornada - dia 17 Fevereiro – 17:35h  
4ª Jornada - dia 18 Fevereiro – 10:30h  
5ª Jornada - dia 18 Fevereiro – 14:30h  
6ª Jornada - dia 18 Fevereiro – 17:30h 
Entrega de prémios será realizado no final de todas as partidas. 
 
Byes: Não serão permitidos byes pontuáveis, no entanto os jogadores tem o direito de solicitar para 
não ser emparceirados em qualquer das rondas, de forma a não prejudicar o torneio com faltas de 
comparência.  
 
Prémios: 
Neste torneio, além de troféus, os atletas serão premiados com a atribuição de inscrições em outros 
eventos mais cotados: 
- 27/06/2018 a 01/07/2018 - XVII Profigaia Open (Oferta AXGaia) 
- 28/07/2018 a 05/08/2018 - V Torneio Internacional Cidade de Famalicão (Oferta Didáxis - AD2); 
- 26/10/2018 a 28/10/2018 - Torneio Internacional de Pombal (Oferta Oficina Criativa - Frabrikarts); 
- 03/03/2018 - Torneio de Xadrez Junta Freguesia de Mirandela/Feira da Alheira (Oferta Camir) 



- 14/04/2018 - IV Torneio de Xadrez da União das Freguesias de S. Mamede de Infesta e Srª da Hora 
(Oferta GX113); 
- 24/06/2018 - III Torneio de Xadrez Aberto de Santo António dos Olivais (Oferta Centro Norton de 
Matos). 
Os atletas premiados, terão direito a escolher o prémio por ordem preferencial de inscrição: 
- 3 Primeiros atletas da Geral; 
- 1º Atleta Sub-12;10;08. 
 
Serão ainda sorteados 3 tabuleiros (oferta da AXP-Associação de Xadrez do Porto) dentro dos atletas 
sub-08. 
 
Inscrições: 
As inscrições tem o custo de 5€ e devem ser solicitadas para o email 
gera@escoladexadrezdoporto.com até ao dia 15 de Fevereiro, tendo um limite de 80 participantes. 
A direção de prova reserva-se ao direito de aceitação de todas as inscrições. 

 

Em tudo o não previsto neste regulamento a direção da prova decidirá, com base nas regras da FIDE 
e da FPX quando aplicáveis. 


