
 

 

CIRCUITO DE XADREZ  
RÁPIDAS DE OUTONO DA ESCOLA 

PROFISSIONAL DE GAIA 
 

De 17/10/2015 a 14/11/2015 

 
REGULAMENTO 

 
1. Organização e local 

O circuito realiza-se na Escola Profissional de Gaia (Rua Diogo de Silves, 231, 4400-109 Vila 
Nova de Gaia), de 17 de Outubro a 14 de Novembro de 2015 (sábados apenas). 
 

2. Participantes 
Poderão participar todos os jogadores interessados filiados na FPX. 
 

3. Ritmo:  
Sistema suíço de partidas rápidas de 5 minutos acrescidos de 2 segundos por cada lance por 
jogador. 
 

4. Inscrições: 
As inscrições podem ser feitas por e-mail para geral@gaiachess.com ou por telefone 22 374 
71 60, até 16/10/2015. Os jogadores terão de indicar o nome, clube e nº FPX. Confirmação 
das inscrições até 15 minutos antes do início da 1ª jornada. Salvo indicação em contrário, 
considera-se inscrito para o torneio seguinte. Solicita-se aos clubes que apresentem um 
relógio de xadrez por cada dois jogadores.  
Valor das inscrições: 1,5€ por jogador em cada torneio. 
Máximo de jogadores: 50. 
 

5. Calendário do circuito: 
1º Torneio: 17/10/2015 – 9h45 
2º Torneio: 24/10/2015 – 9h45 
3º Torneio: 31/10/2015 – 9h45 
4º Torneio: 07/11/2015 – 9h45 
5º Torneio: 14/11/2015 – 9h45 
 
 
 

mailto:geral@gaiachess.com


 

 

6. Horário das jornadas:
1ª Jornada: 10h00 
2ª Jornada: 10h25  
3ª Jornada: 10h50  
4ª Jornada: 11h15  
5ª Jornada: 11h40  

 
 
 
 

 
7. Direcção de prova e arbitragem:  

A Direcção da prova e os árbitros serão nomeados em conformidade com 
os regulamentos de competições da FPX e da FIDE. 
 

8. Classificação do circuito 
8.1 A classificação final é obtida pela soma dos pontos dos quatro melhores 

torneios. 
8.2 É necessária a participação mínima em dois torneios para pertencer à 

classificação final. 
8.3 Caso a pontuação no ponto 8.1 seja a mesma, o primeiro critério de 

desempate corresponde à melhor classificação obtida num dos torneios. 
8.4 Caso prevaleça o empate após o ponto 8.3, o segundo critério de 

desempate é a menor soma das classificações nos quatro torneios. 
 

9. Prémios: 
Medalhas para os 10 primeiros classificados. 
 

10. Critérios de desempate: 
O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições 
e Filiações 2015/2016. 
 

11. Homologação: 
Será requerida a homologação do torneio pela FPX e pela FIDE para efeito 
dos respectivos rankings ELO e eventual atribuição de normas. 
 

12. Em tudo o não previsto neste regulamento aplicam-se as regras da FIDE e 
da FPX. 


