
CIRCUITO JOVEM DE LEIRIA 2015/2016 

Regulamento - Torneio A 

1. O Circuito de Jovens de Leiria traduz-se num conjunto de provas 

organizadas pela Associação de Xadrez de Leiria, em conjunto com os clubes do 

distrito que visam iniciar jovens nesta modalidade. Assim, os objetivos deste 

circuito são: promover o xadrez e permitir que qualquer jovem o possa jogar em 

competição, seja qual for a sua motivação, e fazer evoluir os jogadores 

federados, permitindo-lhes jogar vários torneios com poucos custos.   

2. No Circuito Jovem de Leiria 2015/2016, cada etapa divide-se em dois 

torneios, A e B. Ao que este regulamento se dedica, o Torneio A, este destina-se 

a jogadores que já praticam xadrez de competição á algum tempo e conhecem 

bem as regras da modalidade e reconhecem-nas no tabuleiro.  

3. A seleção dos jogadores para cada torneio cabe aos dirigentes dos 

clubes, sendo que a única obrigatoriedade refere que os jogadores com ELO 

serão obrigados a jogar no Torneio A. Um jogador que não pontue na prova A ou 

que fique em último numa determinada etapa pode descer à prova B na próxima 

etapa, se não pertencerem aos escalões de Sub 14 ou superiores. E os jogadores 

que evoluam ao longo da época e consigam boas classificações na prova B 

podem subir à prova A na etapa seguinte, tendo que se proceder á sua 

federação. Estas decisões serão tomadas juntamente com o treinador dos 

jogadores em questão. 

4. As provas do torneio A são disputadas em 5 sessões de 15 minutos por 

jogador/partida, e têm o seu início às 14h30m para confirmação da presença, e 

início das sessões às 15h.  

5. Existe uma acumulação de pontos ao longo de todo o circuito que 

permite aos jogadores se classificarem na classificação geral do circuito. 

  

A TODOS OS CLUBES PARTICIPANTES NOS DIVERSOS TORNEIOS PEDE-SE O 

FAVOR DE DISPONIBILIZAREM RELÓGIOS, NA PROPORÇÃO DE 1 RELÓGIO POR 

CADA 2 ATLETAS 

6. DESEMPATES 

TORNEIOS: CIRCUITO: 

A) Resultado entre os jogadores 
empatados (11) 

A) Pontos (contando apenas 5 dos 
6 torneios do circuito) 

B) Buchholz (corta o pior) (37) B) Média das classificações obtidas 

C) Buchholz total (37) C) Maior número de torneios 
jogados D) Soma de Buchholz (25) 

 

7.  PRÉMIOS:  

 

8.  As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas através do correio 

eletrónico axleiria1315@gmail.com até cinco dias antes de se realizar a prova 

em questão. 

9.  LOCAL E DATA DA PRÓXIMA PROVA 

Associação Cultural e Desportiva do Rio Seco 
Rua da Fonte Nova Nº7, Rio Seco  
2440-209 Reguengo do Fetal  
 
Dia 19 de Junho de 2016  

 
10. ARBITRAGEM E CASSOS OMISSOS   

O árbitro da prova será designado pela AXLeiria, e o torneio 
realizar-se-á segundo as regras do xadrez da FIDE atuais. Os cassos 
omissos serão decididos pela organização em questão (AXLeiria e clube 
organizador) sob os quais não terão lugar a reclamação. 

POR PROVA: CIRCUITO: CIRCUITO: 

1º Geral – Taça 
2º Geral – Taça 
3º Geral – Taça 
1º por Escalão – Medalhão 
1º Feminino – Medalhão 

1º Geral – Taça       
2º Geral – Taça 
3º Geral – Taça    
 

A AXLeiria patrocinará a 
inscrição, do primeiro 
classificado de cada escalão do 
circuito, em 3 torneios nacionais 
de semi-rápidas. 

mailto:axleiria1315@gmail.com

