
 Circuito Sexta-feira 113 –
“O Massacre do Texas” 

Torneio de xadrez de semi-rápidas 

num clube perto de si 

(Grupo de Xadrez 113)

Sexta-feira, 16 de Novembro às 21h

 



Regulamento

1.  Este  é  o  3º  torneio  de  xadrez  do  Circuito  Sexta-feira  113,  intitulado  “O
Massacre do Texas”, organizado pelo Grupo de Xadrez 113, com o apoio da
Loja X;

3. O terrível torneio disputar-se-á na sede do clube, sito Rua Bernardim Ribeiro 
166 A, 4465-043, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

4. O evento acontecerá numa temerosa sexta-feira, dia 16 de Novembro de 2018 
com início às 21h impreterivelmente;

2. Arritmia de jogo: 10 minutos + 3 segundos de incremento a cada lance;

7. Formato do torneio:  Será disputado em sistema suíço de 6 rondas; 

6.  As inscrições aliviam 3€ e podem ser feitas até 15 de Novembro por email:
geral@gx113.org e  estão  limitadas  às  primeiras  16  inscrições  devido  à
incapacidade da sala de jogo;

Qualquer questão poderá (mas é de evitar) ser comunicada à organização que
pode  ser  contactada   por  e-mail:  direcao@gx113.org ou  através  do  número
934351687 (Rui Guimarães) ou 966758892 (Nuno Mano);

5. Prémio:

O  grande  vencedor  deste  torneio  receberá  uma  torre  porta-lápis  da  Loja  X
recheado de ofertas;

http://www.lojaxis.com/?product=torre-porta-lapis

11. Sistema de classificação para o circuito

Este torneio faz parte de uma trilogia de quatro torneios. Cada participante no
torneio  ganhará  tantos  pontos  quanto  o  número  de  participantes  mais  um,
subtraído o valor da sua classificação;

Exemplo:

Torneio com 12 participantes

1º classificado: 12 + 1 – 1 = 12 pontos

mailto:geral@gx113.org
mailto:direcao@gx113.org


2º classificado: 12 + 1 - 2  =11 pontos

…

12º classificado: 12 + 1 – 12 = 1 ponto 

O vencedor do circuito será o participante que acumular mais pontos nos seus
três melhores torneios.  Em caso de igualdade pontual  vencerá o jogador que
tenha tido a melhor soma das performances nos quatro torneios.

O vencedor do circuito receberá o Frtiz 15 para PC oferta da Loja X. Um dos
mais poderosos programas de xadrez:

 https://shop.chessbase.com/en/products/fritz_15_english

9.  Cautela!  Desaconselha-se  a  participação  de  pessoas  muito  sensíveis  neste
evento. Coisas assustadoras poderão acontecer durante este torneio, como por
exemplo, sacrifícios de cavalos, capturas de bispos.  Inacreditavelmente, é usual
na sede do clube verem-se peças no ar; 

8. Para ser mais humilhante esta cena conta para ELO;

10. Critérios de desempate por ordem:

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) SonnebornBerger [52] (0,0,N,N,0,N,N);  

e) Maior número de vitórias [12];  

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

g) Sorteio;

13. Em tudo omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento
de Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE;

A direção do Grupo de Xadrez 113
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