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XV TORNEIO DE CLÁSSICAS DO GDBL 

Regulamento  

1. Organização 

O XV TORNEIO DE CLÁSSICAS DO GDBL é organizado pela Secção de Xadrez do Grupo 

Desportivo de Basquete de Leça (GDBL). 

2. Local de Jogo e Calendário 

O torneio disputa-se na sede social do GDBL sita na Rua Moinho de Vento, 88 em Leça da 

Palmeira. (GPS 41.189255, -8.703410), no seguinte calendário/horário: 

Sessão Data Horário 

1ª sessão 4 de outubro, sexta-feira 21:00h 

2ª sessão 18 de outubro, sexta-feira 21:00h 

3ª sessão 25 de outubro, sexta-feira 21:00h 

4ª sessão 31 de outubro, quinta-feira 21:00h 

5ª sessão 8 de novembro, sexta-feira 21:00h 

6ª sessão 15 de novembro, sexta-feira 21:00h 

 

3. Participantes 

O torneio é aberto unicamente a jogadores filiados na FPX, sendo limitado a 30 participantes 

por razões de espaço. Nas inscrições, será dada prioridade aos jogadores do Grupo 

Desportivo de Basquete de Leça. 

4. Sistema de Jogo 

a) A prova é disputada no Sistema Suíço a 6 sessões, usando-se o programa Swiss 

Manager de emparceiramento.  

b) O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador mais 30 segundos por cada lance 

realizado. 

c) Cada jogador pode solicitar um bye de ½ ponto, desde que solicitado ao Diretor de 

Prova antes do emparceiramento da jornada a que diz respeito. Esse bye só poderá 

ser solicitado numa das três primeiras sessões. 
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d) É averbada falta de comparência aos jogadores que se apresentem com 30 ou mais 

minutos de atraso em relação ao horário da sessão e será eliminado qualquer jogador 

que faltar a duas sessões. 

5. Desempates 

Serão aplicados os critérios de desempate de acordo com art.º 31 do Regulamento de 

Competições da FPX: 

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 [68]; 

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

6. Inscrições, Taxa e Pagamento 

a) Por razões de espaço, as inscrições estão limitadas a 30 participantes, sendo dada 

prioridade na inscrição aos jogadores do Grupo Desportivo de Basquete de Leça. 

b) O prazo limite para inscrições são as 23h59 do dia 2 de outubro de 2019, sendo o 

emparceiramento da primeira sessão realizado no dia seguinte. 

c) As inscrições devem ser dirigidas para o endereço eletrónico da secção de xadrez do 

Clube  xadrez@gdbl.pt  ou para o seguinte contacto: Raul Silva, telemóvel 917001245, 

mencionando Nome, Clube (se tiver) e Nº de filiação na FPX do jogador, sendo 

posteriormente confirmadas pela organização da prova. 

d) A taxa de inscrição é gratuita para jogadores do escalão sub-20 ou inferior e de 10 € 

para os restantes jogadores. 

e) O pagamento das inscrições deve ser realizado, impreterivelmente, até ao dia do 

termo das inscrições (02/10/19), através de transferência bancária para o IBAN 

indicado pela organização da prova no momento da confirmação das inscrições. 

7. Homologação, Direção e Arbitragem 

a) Será requerida a homologação do XV TORNEIO DE CLÁSSICAS DO GDBL pela FPX 

e pela FIDE para efeitos de contabilização de ELO.  

b) Direção da Prova: Pedro Soberano – ID1965433 

c) Arbitragem: José Manuel da Silva Dias – ID 1947443 

8. Prémios 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

a) troféu ao primeiro da classificação geral. 

b) medalhões aos segundo e terceiro da classificação geral. 

c) medalha para o melhor classificado jovem (escalão sub-20 ou inferior).  
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9. Disposições Finais 

a) A participação no Torneio implica a aceitação expressa das disposições contidas no 

presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE. 

b) Os participantes autorizam a organização a utilizar os dados pessoais 

proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para as finalidades próprias 

relacionadas com a gestão do torneio e a sua divulgação na Internet e meios de 

comunicação social. 

c) Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova tendo em conta os 

regulamentos da FPX e da FIDE. 

 

 

 

 

 

Leça da Palmeira, 30 de agosto de 2019 

 

 

 

A Secção de Xadrez do GDBL 

 


