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III Torneio Xadrez Jovem de Alcobaça – Sub08 a Sub14 
Elo Inferior a 1350 
23 de Janeiro 2016 

Regulamento 
 

1. Apresentação:  
A Associação Peão Cavalgante e a sua Academia Xadrez da Benedita, vão organizar o III 
Torneio Xadrez Jovem Sub08 a Sub14 de Alcobaça aberto a todos jogadores filiados na 
FPX, com Elo Inferior a 1350 e de Escalões Sub08 a Sub14. 
 

2. Apoios - Associação Xadrez de Leiria; Federação Portuguesa de Xadrez; Desporto Escolar; 
Município de Alcobaça. 

3. Ritmo de jogo:  
As partidas têm um ritmo de 30 minutos para terminar a partida, com acrescento de 30 segundos 
por lance. 

 
4. Sistema de jogo e desempates: 
Sistema suíço a 5 sessões.  
Critérios de Desempate:  
1º Resultado entre empatados (11); 
2º Bucholz  cortando o pior (37); 
3º Bucholz total (37) 
4º FIDE Tie-Break (8); 
5º  Maior número de vitórias (12); 
 
Caso o número de participantes o recomende, a organização, pode proceder a emparceiramento 
acelerado, nas duas primeiras jornadas. 
Cada jogador terá direito a utilizar 1 “bye”, excepto nas 4ª e 5ª sessões, sendo-lhe averbado 0,5 pontos. 
Para tal, o jogador deverá comunicar à direcção da prova essa sua intenção, até ao final da 1ª sessão. 
 

5. Local de jogo: Hotel Santa Maria - Alcobaça 
 

6. Datas e horários:  
1ª Sessão: 23 de Janeiro de 2016  - 10,30 h 
2ª Sessão: 23 de Janeiro de 2016  - 11,45  h 
3ª Sessão: 23 de Janeiro de 2016  - 15,30  h 
4ª Sessão: 23 de Janeiro de 2016 -  16,45  h 
5ª Sessão: 23 de Janeiro de 2016 -  17,15 h 

 
Sessão de encerramento com entrega de prémios quinze minutos após o término dos jogos da 5ª Sessão. 
 
7. Tempo de espera 
O tempo de espera máximo para cada jogador iniciar o seu jogo é de 20 minutos, após o que lhe será 

averbada derrota. 

 

8. Inscrições: Devem ser enviadas por email para josecavadas@gmail.com  
ou Telemóvel: 96 55 05 6 55 (deixar sms e não mensagem de voz) – José Cavadas. 
 
As inscrições devem ser feitas até ao dia 21 de Janeiro às 15,00 horas.  
 Aceitam-se inscrições de última hora, no local de jogo, até às 10,00 horas desde que não perturbe a 
organização. Cada clube deverá apresentar um relógio digital por cada dois jogadores inscritos. 
 
9. Taxas de inscrição:  Geral -  5 €  

10. Subsídios e Prémios:  
 
1º -  Troféu 
2º -  Troféu 
3º -  Troféu 
4º - Troféu 
5º - Troféu 
6º - 30º - Medalhas 
 
1º a 3ª Equipa - Troféus 
 
10.  Não Será requerida a homologação da prova junto da Federação Portuguesa de Xadrez, 
nomeadamente para efeitos de contabilização para os respectivos sistemas de classificação pontual 
ELO. 
 
11. Direcção e Arbitragem – José Cavadas (Árbitro Nacional B).  
12. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de Competições da 
FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova decidir sobre eventuais situações que 
permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos respectivos.  
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Santa Maria Hotel 

O Santa Maria Hotel, de 3 
estrelas, remodelado e com 
ampliações recentes, 
encontra-se localizado no 
centro da cidade de Alcobaça, 
perto do Mosteiro de 
Alcobaça. 

A unidade hoteleira, é a 
indicada para a realização de férias culturais, devido à sua 
proximidade a vários monumentos nacionais de interesse histórico e 
cultural, como o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, o 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, o Castelo D. 
Dinis, bem como para uma estadia na proximidade ao mar, devido à 
sua proximidade com a praia da Nazaré, localizada a cerca de 9 
quilómetros e a praia de São Martinho do Porto. 

O Hotel dispõe de  71 quartos duplos e duas suites, equipados  com 
ar condicionado, telefone directo, frigorífico, vista panorâmica sobre 
o Mosteiro de Alcobaça e televisão. Existe igualmente, uma sala de 
televisão, sala de reuniões e de banquetes, bem como um bar. 

O Hotel efectua roteiros ao Mosteiro da Batalha, ao Santuário de 
Fátima, à Serra dos Candeeiros, à Nazaré, a São Martinho do Porto e 
a Foz do Arelho. 

No concelho de Alcobaça, existem várias praias com belas 
paisagens, entre as quais, se destacam, além da praia da Nazaré e da 
Praia de São Martinho do Porto, a Praia da Pedra do Ouro, a Praia da 
Polvoeira, a Praia de Vale Furado, a Praia da Légua, a Praia de Vale 
Pardo, a Praia das Paredes da Vitoria e a Praia da Gralha. 

Hotel Santa Maria Alcobaça 

Rua Dr Francisco Zagalo 20 
2460 Alcobaça Portugal 
Telefone principal- 262 590 160 
Fax- principal: 262 590 161 
Reservas- 262 590 160 
Grupos- 262 590 160 
Email geral- geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt 
Reservas- geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt 

http://www.hotelsantamaria.com.pt/ 

As reservas de quartos e refeições devem ser feitas diretamente com 
o hotel. 
Venha visitar Alcobaça e jogue o Torneio! 
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Refeições sábado ao almoço ao jantar e domingo 
ao almoço com as seguintes opções de menu: 

Entradas 

Manteigas e azeitonas 

Sopas 

Camponesa e de peixe 

Pratos de carne: 

Frango na púcara 
Vitela estufada com arroz e legumes salteados 
Carne de porco à portuguesa 

Peixe 

Bacalhau à Santa Maria (No forno c/ cebolada e batata e salada) 
Pescada frita com arroz e salada. 

Sobremesa  

Gelado 
Pudim flan 
Salada de fruta 

Preço por refeição 12€  

Com entradas manteiga e azeitonas 

Sopa 

Prato de carne ou um prato de peixe 

Uma sobremesa, água, sumos, vinho e café 

Preços especiais para Dormidas: 

Single ( 1 pessoa) - 27€ (quarto mais económico) 

Duplo/twin (2 pessoas) - 36€ (quarto mais económico) 

Cama extra em quarto duplo ou twin - 12€ (quarto mais 
económico) 

 


