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II OPEN JOVEM DE XADREZ MARQUÊS DE POMBAL 

Sub08  a Sub14 (ritmo semi-rápido) 

  24 outubro  2015 

Regulamento 

1. Apresentação - A  Academia Xadrez Marquês de Pombal vai organizar o  II 

OPEN JOVEM DE XADREZ MARQUÊS DE POMBAL  aberto a todos jogadores 

filiados ou não na FPX , dos escalões Sub08 – 10 – 12 -  14.  

 

2. Apoios – Federação Portuguesa de Xadrez; Associação Peão Cavalgante ; Academia 

Xadrez Benedita e a e Associação Xadrez de Leiria; Município de Pombal, Hotel Cardal 

(http://www.cardalhotel.com/en/ Tel. + 351 236 200 220 | Fax. + 351 236 200 225 | 

info@cardalhotel.com | www.cardalhotel.com ).  

 

3. Ritmo de jogo:  

As partidas têm um ritmo de 15 minutos para terminar a partida 

 

4. Sistema de jogo e desempates:  

Sistema suíço a 5 sessões.  

Critérios de Desempate ( De acordo com Reg. Competições da FPX – art. 31º):  

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11]; 

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

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

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

e) Maior número de vitórias [12];  

f) Maior número de jogos de pretas [53];  

g) Sorteio. 

 

5. Local de jogo:   

Academia Xadrez do Marquês de Pombal – Rua de Leiria, nº30  

 3100 Pombal. 
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6. Datas e horários:  

1ª Sessão: 24 de Outubro de 2015 – 15,00 h  

2ª Sessão: 24 de Outubro de 2015 - 15,30 h  

3ª Sessão: 24 de Outubro de 2015 - 16,00 h  

Intervalo para lanche e Palestra. 

4ª Sessão: 24 de Outubro de 2015 – 17,30 h  

5ª Sessão: 24 de Outubro de 2015 – 18,00 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 15 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.  

Telemóvel (Jorge Barrento) – 919850373.  

As inscrições com refeições (almoço ou jantar) devem ser feitas até às 23 horas do dia 

20 de Outubro.  

As inscrições sem almoço devem ser feitas até ao dia 23 de Outubro às 19,00 horas.  

Aceitam-se inscrições de última hora, no local de jogo, até às 14,00 horas desde que 

não perturbe a organização. Cada clube deverá apresentar um relógio digital por cada 

dois jogadores inscritos.  

 

9. Taxas de inscrição:  

Sem refeições:  5€ 

 

Acresce-se 8,00 € por cada refeição solicitada. As refeições ( Jantar – 6ª F; Almoço e 

Jantar de sábado e almoço de domingo) são no local de jogo. 

 

 

10. Prémios:  

Geral 

1º -  Troféu  

2º -  Troféu  

3º -   Troféu 

 

1º - 2º -3º - Sub08 ; Sub10; Sub12. 



 E
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1ª – 3ª – Equipa  

Nota: Contam os quatro melhores  jogadores para a classificação de equipa ) 

 

 

11. Direcção e Arbitragem – José Cavadas (Árbitro Nacional )  

 

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.  


