
 

 

III Torneio Cidade do Barreiro 2017  

REGULAMENTO 

1. O III Torneio Cidade do Barreiro 2017 faz parte do Circuito Nacional de Clássicas 

2017/2018 da Federação Portuguesa de Xadrez e insere-se nas comemorações do 25º aniver-

sário do CXB e do PDX Barreiro. 

É organizado pela Associação de Xadrez de Setúbal, com o apoio da Federação Portuguesa de 

Xadrez, do Clube Xadrez do Barreiro e da Câmara Municipal do Barreiro e será realizado no 

auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro sito na Urbanização do Palácio do Coimbra, 

Rua da Bandeira 26B - 2830-330 Barreiro (GPS 38.659270, -9.078519).   

2. Nos torneios do Circuito Nacional de Clássicas apenas podem participar xadrezistas filia-

dos na FPX na época 2017/18. O custo da 1.ª filiação custa um máximo de 6,50 euros.   

3. As taxas de inscrição no torneio são as seguintes: 

 Geral Vet +65 e até Sub14 Titulados FIDE 

Até 30 de setembro 20 € 15 € isentos 

Até 3 de outubro 25 € 20 € 5 € 

No dia 4 de outubro 30 € 25 € 10 € 

 

4. As inscrições serão aceites através do e-mail axs.competicoes@gmail.com até às 24 horas 

de 4 de outubro de 2017 (4.ª feira). O pagamento deverá ser feito para a conta da Associação 

de Xadrez de Setúbal com o NIB 0035 0141 0009 2961 63052, devendo o comprovativo ser 

enviado para o mesmo e-mail.  

5. A prova será disputada em sistema suíço de 7 sessões, utilizando-se para o efeito o pro-

grama “Swiss-Manager”. O programa-horário a cumprir é o seguinte: 

1ª Sessão 5 de Outubro     (5ª feira) 10h00 

2ª Sessão 5 de Outubro     (5ª feira) 15h30 

3ª Sessão 6 de Outubro    (6.ª feira) 20h00 

4ª Sessão 7 de Outubro     (sábado) 10h00 

5ª Sessão 7 de Outubro     (sábado) 15h30 

6ª Sessão 8 de Outubro  (domingo) 10h00 

7ª Sessão 8 de Outubro  (domingo) 15h30 

 

 

 



6. Subsídios na classificação geral  (não acumulam com os de escalões ELO):  

1º geral 400,00 €   +troféu 

2º geral 250,00 €   + troféu 

3º geral 150,00 €   + troféu 

4º geral 100,00 € 

5º geral  80,00 € 

6º geral    70,00 € 

7º geral  70,00 € 

8º geral      60,00 € 

9º geral       60,00 € 

10º geral 50,00 € 

  

1ª feminina * 35,00 € 

1º vet +65   * 35,00 € 

1º vet  +50  * 35,00 € 

* não acumula com os subsídios para os 10 primeiros 

7. Subsídios por escalões ELO (não acumulam com os da classificação geral):  

1º sub 2000       (1900 a 1999) 35,00 € 

1º sub 1900       (1800 a 1899) 35,00 € 

1º sub 1800        (1700 a 1799) 35,00 € 

1º sub 1700        (1600 a 1699) 35,00 € 

1º sub 1600        (1500 a 1599) 35,00 € 

1º sub 1500             (0 a 1499) 35,00 € 

 

8. Outros prémios (acumuláveis com subsídios):  

• Medalhas para os 3 primeiros: Femininos, Veteranos +50 e +65, Sub08, Sub10, 

Sub12, Sub14, Sub16, Sub18 e Sub20. 

• Troféus para as 3 primeiras equipas (contam os melhores 4 jogadores); 

9. A entrega de subsídios e prémios será feita no final, após a conclusão da última partida, 

estimando-se um máximo de 30 minutos para a organização ordenar as classificações e definir 

os premiados. A ausência do(a) jogador(a) premiado(a) na cerimónia de entrega de prémios 

implicará a perda do(s) prémio(s). 

10. O ritmo de jogo para cada jogador é de 1h30m com 30 segundos de incremento por lance. 

11. Serão eliminados os jogadores que derem 2 faltas de comparência.  

12. Serão seguidas as Regras para Partidas Clássicas da FIDE, da FPX e do presente regulamen-

to. Os desempates serão de acordo com a redação atual do Regulamento de Competições da 

FPX.  

13. O torneio será homologado para ELO FIDE e será contabilizado para o Circuito Nacional de 

Lentas da FPX de 2017/2018.  

14. A Direção da prova estará a cargo da AXS e os árbitros serão nomeados em conformidade 

com os regulamentos de competições da FPX e da FIDE. 



15. Serão autorizados até 2 byes de ½ 

viamente comunicados ao árbi

16. Haverá uma tolerância de 

vo da sessão, após a qual será atribuída derrota por falta de comparência

tes. 

17. Os aparelhos eletrónicos, em particular telemóveis

nem serem objeto de uso para qualquer interferência nas partidas em disputa, sob pena de 

atribuição derrota em caso de reclamação e, eventualmente, de outras s

cada caso.  

18. Os casos omissos serão re

 

 

 

 

Lisboa, 1 de setembro de 2017

A Direção da A.X. Setúbal 

 

 

 

 

 

 

                            

                 

2 byes de ½ ponto durante as 4 primeiras sessões

viamente comunicados ao árbitro antes do emparceiramento da sessão em causa.

Haverá uma tolerância de 30 minutos (default time) relativamente à hora de inicio 

da sessão, após a qual será atribuída derrota por falta de comparência aos jogadores 

eletrónicos, em particular telemóveis, não podem entrar na sala de jogo

nem serem objeto de uso para qualquer interferência nas partidas em disputa, sob pena de 

atribuição derrota em caso de reclamação e, eventualmente, de outras sanções aplicáveis em 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de prova. 

de 2017 

                                

                 

PDX do Barreiro 

4 primeiras sessões, desde que pre-

rceiramento da sessão em causa. 

relativamente à hora de inicio efecti-

aos jogadores ausen-

não podem entrar na sala de jogo, 

nem serem objeto de uso para qualquer interferência nas partidas em disputa, sob pena de 

anções aplicáveis em 

 

 


