
 

 

II TORNEIO JOVEM DE XADREZ DA MAIA 

REGULAMENTO 

Maia, 14 de julho 2018 

Informação de 26 de junho 2018 

 

1. Organização e locais de jogo 

O II Torneio Jovem “Festival de Xadrez da Maia” realiza-se no dia 14 de Julho de 2018 na Escola 

Príncipe da Beira, no Jardim da avenida Dr. Germano Vieira, Gueifães, na Maia e é organizado 

pela Federação Portuguesa de Xadrez o apoio da Câmara Municipal da Maia, Junta de 

Freguesia da cidade da Maia, AXP e da Academia de Xadrez da Maia. 

2. Participantes 

Poderão participar todos os jogadores nascidos até 2000, filiados ou não.  

3. Inscrições 

As inscrições devem ser enviadas pelos clubes, para fpx@fpx.pt, até às 20h00 do dia 13 de 

Julho de 2018. As inscrições são gratuitas. A prova esta limitada a 80 participantes. 

4. Sistema e ritmo de jogo 

Sistema suíço de 6 sessões, utilizando-se para o efeito o programa Swiss-Manager. Cada 

jogador terá 10 minutos para terminar a partida, com 5 segundos de incremento por lance.  

5. Calendário 

A prova será realizada no dia 14 de Julho na Escola Príncipe da Beira, no Jardim da avenida Dr. 

Germano Vieira, Gueifães, na Maia. Calendário para a prova com 6 Rondas: 

- 15h00 Recepção 

- 15h20 Cerimónia de Abertura 

- 15h30 1ª Ronda 

- 16h00 2ª Ronda 

- 16h30 3ª Ronda 

- 17h00 4ª Ronda 

- 17h30 5ª Ronda 

- 18h00 6ª Ronda 

- 18h30 Entrega dos Troféus 

As horas de início das Rondas, excepto a Ronda inaugural, poderão ser ajustadas para terem 

início logo após o final do último jogo da Ronda anterior. O número de rondas poderá ser 

ajustado ao número de participantes. 

6. Prémios 

Serão atribuídos relógios de xadrez, tabuleiros e peças e outros brindes aos primeiros 

classificados como ainda há prémios por escalão. 
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Critério de desempate 

a) Pontos [1] 

b) Resultado Particular [11] 

c) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N); 

d) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N); 

e) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N); 

8. Homologação, direção de prova e arbitragem 

 

A Direção da Prova e arbitragem ficarão a cargo da FPX. 

 

 

 

 


