
 

Torneios de Rápidas do CX Colégio Português 
II Torneio a 29/11/2019 (sexta-feira pelas 20h45min) 

* * * R E G U L A M E N T O * * * 
 

 
1. ORGANIZAÇÃO: O Torneio de Rápidas do Colégio Português é organizado pelo Clube de Xadrez do 
Colégio Português (CXCP), podendo ser apoiado por outras entidades que serão divulgadas 
oportunamente. Em cada mês, preferencialmente na última sexta-feira, será organizado um Torneio de 
Rápidas de 5 minutos com incremento de 3 segundos. O Torneio é composto por 7 sessões e contará para 
ranking FIDE Blitz. A organização poderá fazer ajustes em função do calendário de outras provas. O 2.º 
Torneio realiza-se no próximo dia 29 de novembro de 2019. Oportunamente será divulgada a data do 3.º 
Torneio.  
 
2. LOCAL DA PROVA: Instalações do Colégio Português. 
 
3. INSCRIÇÕES: Podem participar todos os atletas federados na FPX, com um valor de 5 Peões (2 Peões 
para atletas do CXCP). As inscrições devem ser obrigatoriamente efetuadas para o email do Clube 
(xadreznocp@sapo.pt), até às 20 horas do dia anterior ao respetivo torneio. Após esta data a inscrição 
tem um acréscimo de 5 Peões. O pagamento deverá ser realizado no dia do torneio, na mesa da 
organização.  
 
4. SISTEMA E RITMO DE JOGO: Suíço de 7 sessões (acelerado nas 2 primeiras sessões), com a possibilidade 
de utilização de 2 Byes de 0,5 pontos nas duas primeiras rondas, desde que solicitado antes do início do 
torneio. Apenas é permitida uma falta de comparência não aceite pela Direção da prova (à segunda falta é 
excluído do torneio). O ritmo dos jogos é de 5m + 3s por lance. O emparceiramento e a classificação são 
estabelecidos pelo programa “Swissmanager”. O desempate é feito pelo próprio sistema informático, de 
acordo com os seguintes critérios: 1.º - resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham 
jogado entre si [11], 2.º - Sistema Brasileiro [37] (1,0,N,N,2,N), 3.º - Sistema Buchholz [37] (0,0,N,N,2,N), 4.º 
- Sistema Progressivo [8].  
 
5. DIREÇÃO E ARBITRAGEM: A Direção da prova estará a cargo dos Diretores do CXCP. A arbitragem será 
designada pela organização. 
 
6. PRÉMIOS: Os prémios não são acumulativos. 1.º - 25 Peões; 2.º - 20 Peões; 3.º - 18 Peões; 4.º - 15 
Peões; 5.º - 15 Peões; 6.º - 10 Peões; 7.º - 10 Peões; 8.º - 5 Peões; 9.º - 5 Peões; 10.º - 5 Peões. Prémios 
por escalões para os atletas do CXCP (50% na inscrição no IX Torneio Jovem do Colégio Português) – 1.º 
sub10; 1.º sub12 e 1.º sub14 (apenas para atletas que não foram premiados no 1.º torneio realizado no 
dia 25 de outubro). 
 
7. SITE OFICIAL DA PROVA: Chessresults (link a divulgar oportunamente). 
 
9. CASOS OMISSOS: Em tudo o omisso neste regulamento, serão aplicadas as Regras do Jogo de Xadrez 
da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e o Regulamento de Competições (RCP) da Federação 
Portuguesa de Xadrez (FPX). 
 
10. Horário: O Torneio terá o seguinte programa-horário: 
 

- Acreditação: 20h45min 
- 1.ª sessão: 21h  
- Entrega dos prémios: após a 7.ª sessão. 
 
A Direção do CX Colégio Português 
28 de outubro de 2019 


