
REGULAMENTO TORNEIO DE XADREZ PARALELO JDM 

 3 º TORNEIO DE XADREZ, 31 de Maio de 2018 

O AMANHÃ DA CRIANÇA “RUI TRINDADE” 

Apenas para Federados (torneio registado para elo FIDE) 

 

ORGANIZAÇÃO:  

O Torneio é organizado pela secção de Xadrez do "O Amanhã da Criança" com o apoio 

da Academia de Xadrez da Maia e Associação de Xadrez do Porto 

 

DIRECÇÃO E ARBITRAGEM: 

Academia de Xadrez da Maia, Secção de Xadrez de "O Amanhã da Criança"  

LOCAL E DATA DA PROVA:  

A prova será realizada na seguinte data: 

2.º Torneio –31 de Maio de 2018 

Local: Escola Básica e Secundária do Levante 

Endereço da escola: 

Rua Eusébio da Silva Ferreira, Maia 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições têm uma taxa de 2 euros abertas a todos os interessados e devem ser 

feitas até dia 4 de Maio pelas 22h. (atletas moradores na Maia ou do O Amanhã da 

Criança a taxa é 1 euro); 

Serão aceites as inscrições até dia 4 de Maio, ate as 22h.  As inscrições podem ser feitas, 

preferencialmente para um dos seguintes endereços de email: 

academiaxadrezmaia@gmail.com e xadrez@acrianca.pt 

No ato de inscrição deve ser indicado o nome, n.º FPX e data nascimento ou escalão. 

As inscrições terão que ser pagas antes da 1.ª jornada, sob pena de serem removidos 

do emparceiramento na 2.ª jornada; 

A organização reserva o direito de: 

- admissão nos torneios; 

- utilização, divulgação e promoção da imagem e nomes de todos os jogadores e 

acompanhantes, nomeadamente no Facebook; 



- solicitar a colaboração dos Clubes para a disponibilização de material (tabuleiros, 

peças e relógios); 

- alterar o presente Regulamento até ao dia da prova. 

- a inscrição nos torneios torna obrigatória a aceitação do presente regulamento. 

 

SISTEMA DE JOGO:  

O Torneio será disputado no sistema suíço de 7 sessões (poderá ser alterado 

consoante o nº de inscrições). 

Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento, excepto erro 

na introdução de resultados. 

Cada jogador é responsável pela comunicação do resultado, nos termos que vierem a 

ser definidos. 

O sistema de desempate será sorteado. 

 

RITMO DE JOGO: 

Cada jogador terá 10 Minutos para terminar a partida (pode ser alterado de acordo 

com o numero de inscritos) 

 

FALTAS DE COMPARÊNCIA: 

Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem justificação 

plausível. 

 

PROGRAMA-HORÁRIO: 

As provas serão efectuadas no seguinte horário (poderá ser alterado consoante o n.º 

de inscrições): 

Acreditação dos jogadores: 14:15 horas 

 

1ª Sessão: 14.30 

2ª Sessão: 15:00 

3ª Sessão: 15.30 

15m lanche 

4ª Sessão: 16.15 



5ª Sessão: 16:45 

6ª Sessão 17:15 

7ª Sessão 17.45 

 

CASOS OMISSOS:  

Em tudo o não previsto neste regulamento serão aplicadas as Regras do Jogo de 

Xadrez da FIDE e o RCP da FPX. 

LISTA DE PRÉMIOS:  

Prémios  
  
1º lugar geral 30% da Taxa total  
  
2º lugar geral 20% da Taxa total  
  
3º lugar geral 10% da Taxa total 
 
1.º elo até 1700 10% da taxa total 
 
1.º elo até 1500 10% da taxa total 
 
1.º elo até 1300 10% da taxa total 
 
1.º ALUNO AXM 10% da Taxa total 
 

Valores dos prémios arredondados à unidade 

Prémios não acumuláveis. 

A não comparência na entrega de prémios implica a perda do mesmo. 

 

 OBS: Ao inscrever-se, o atleta ou o Encarregado de Educação está também a autorizar 

a captação e uso de imagens tiradas durante o torneio para possíveis reportagens e 

divulgação do evento. 


