
 

Circuito de Outono do Clube dos Galitos 
 Regulamento / Informação 

 
1. O que é: O Circuito de Outono do Clube dos Galitos é um circuito de 5 torneios de rápidas,                    

disputados às sextas feiras à noite, entre os meses de outubro e dezembro. 

2. Condições gerais de participação 

2.1. Participantes: O torneio é aberto a todos os atletas, limitado a 30 participantes. Será dada a                  

preferência, em primeiro lugar, a atletas do Clube dos Galitos e, em segundo lugar, a atletas que                 

tenham participado em torneios anteriores do circuito. 

    2.2. Local: Sala da Secção de Xadrez do Clube dos Galitos 

3. Datas / Horários 

Todos os torneios acontecem às sextas feiras, dias 26 de outubro, 2 de novembro, 16 de novembro,                 

30 de novembro e 14 de dezembro. 

A receção dos atletas é feita a partir das 20h50. A primeira ronda terá início às 21h20, hora em que                    

os relógios começarão impreterivelmente a contar. O encerramento do torneio está previsto pelas             

23h00. 

4. Inscrições 

4.1. A inscrição em cada torneio do circuito tem o custo de 2 galos com o pagamento a ser feito no                      

dia do jogo. 

4.2. Os pedidos de inscrição devem ser feitos até às 20h da quarta feira anterior ao respetivo                  

torneio, através do email: secretaria.xadrez@galitos.pt ou presidente.xadrez@galitos.pt. 
4.3. Pedidos após esta hora poderão ser rejeitados pela organização, tendo um acréscimo de 1 galo                 

caso sejam aceites.  

5. Bases técnicas dos torneios 

    5.1. Cada torneio disputa-se em sistema suíço, salvo se o número de participantes for inferior ou 

igual a 8, em cujo caso será realizado um torneio em sistema de todos contra todos. 

    5.2. Cada torneio será disputado ao longo de sete sessões, o ritmo de jogo será de 3 minutos com 

incremento de 2 segundos por lance e contará para elo FIDE de rápidas. 

5.3. Os desempates serão realizados de acordo com o Regulamento de Competições da FPX               

2018/2019. 

6. Classificação do circuito 

6.1. A classificação final do circuito de cada jogador será determinada pela soma dos pontos                

obtidos nos seus 4 melhores torneios. Em caso de empate entre jogadores, desempata-se por esta               

ordem:  

      6.1.1. Maior número de participações em torneios 

      6.1.2. Maior média das classificações obtidas 

      6.1.3. Melhor classificação no melhor torneio 

7. Prémios de cada torneio: 

   1.º classificado: 20% do valor de inscrições do torneio 

   2.º classificado: 15% do valor de inscrições do torneio 

   3.º classificado: 10% do valor de inscrições do torneio 

   7.1 Para receber o prémio é obrigatório estar presente na sessão de encerramento do torneio. 

 



 

 

 

8. Prémios do circuito: 

   1.º classificado: Troféu + 20% do valor total das inscrições ao longo do circuito 

   2.º classificado: Troféu + 15% do valor total das inscrições ao longo do circuito 

   3.º classificado: Troféu + 10% do valor total das inscrições ao longo do circuito 

   4.º classificado: Troféu + 5% do valor total das inscrições ao longo do circuito 

   5.º classificado: Troféu + 5% do valor total das inscrições ao longo do circuito 

   8.1 Para receber o prémio é obrigatório estar presente na sessão de encerramento do circuito. 

9. Disposições finais 

   9.1. A inscrição no Torneio implica a aceitação na íntegra deste Regulamento. 

   9.2. Todos os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela organização. 

   9.3. Com a inscrição no Torneio o atleta transfere para o Clube dos Galitos os direitos de 

imagem relacionados com a sua participação na prova. O Clube dos Galitos fica 

autorizado a publicar e publicitar, nomeadamente, imagens, vídeos e dados da participação 

do atleta no torneio. 


