
 



TORNEIO DE XADREZ  
Clube Recreativo do Penteado 

MOITA 

 O torneio de Xadrez do Clube Recreativo do Penteado, é um torneio de Xadrez organizado por 

este clube, no ritmo de Semi-Rápidas (10m+5s), com Direção de Artur Silva e que conta com o 

Apoio da Junta de Freguesia da Moita e Associação de Xadrez de Setúbal. 

 Será realizado no dia 19 de Janeiro de 2020, no Pavilhão do Clube, localizado na E.M. 533-1 

Penteado a 500m da estação da CP Penteado.              

     “Código + “ J2QW+RJ Moita 

 Serão realizadas 5 Sessões, estando a 1ª sessão marcada para as 15h00m, sendo as seguintes, 

realizadas com a previsão de 30 em 30 minutos. 

 As inscrições serão feitas enviando e-mail para: axs.competicoes@gmail.com, com a indicação 

de Nome, Data de Nascimento e Clube, sendo que, as inscrições estão limitadas a 40 Jogadores, 

sem que exista lista de espera e sendo condição Obrigatória estar filiado, nesta época, na 

Federação Portuguesa de Xadrez, uma vez que o Torneio contará para a lista ELO FIDE 

“RAPID” do mês seguinte. 

 Existe a possibilidade de inscrição no local e por ordem de chegada, caso o número limite de 

 inscritos não tenha sido atingido. 

 O torneio será realizado usando o programa Swiss Manager para emparceiramento em todas as 

sessões e para a obtenção dos desempates, com base no Artigo 31º, ponto nº2 do R.C.F. 

(30/8/2019) da FPX.  

 Os jogadores serão ordenados segundo a lista de Elo FIDE RAPID” em vigor no dia do torneio, 

para que seja possível a realização da 1ª Sessão. 

  O torneio terá uma taxa de inscrição, para que o mesmo possa ser Oficializado junto da 

Federação. Os jogadores nascidos antes do ano 1999, terão a taxa de 2,50 Perpétuos, sendo 

que os jogadores nascidos no ano 2000 e seguintes taxados em 1 Perpétuo, a ser saldado 

no local e até ao início da 3ª sessão. 

 Não será aplicada “tolerancia zero”, pelo que perderá por falta de comparencia, o jogador que 

não der inicio á sua partida no inicio de cada sessão. 

 Ficarão automaticamente excluídos os jogadores que derem 2 faltas de comparencia, ou 

que não tenham pago a sua taxa de inscrição até ao inicio da 3ª sessão. 

 Serão entregues aos 3 primeiros classificados da geral, prémios em forma de loiça de barro e 

lembranças a todos os restantes participantes. 

 A inscrição dos jogadores, implica a autorização de publicação dos seus dados pessoais, 

imagens, resultados e classificações junto da Direção, sendo que esta, os utilizará apenas como 

prova da realização do torneio e para divulgação junto dos meios que achar necessário. 

 Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos com a Direção e Equipa de Arbitragem 

deste torneio, tendo sempre em conta os regulamentos em vigor da FPX/FIDE, não havendo 

recurso das decisões tomadas, nem direito á devolução da Taxa de inscrição (no seu todo ou em 

parte). 

 A inscrição do jogador, implica que o mesmo leu, tem conhecimento dos regulamentos 

atrás mencionados e aprova este regulamento. 
 A arbitragem será designada oportunamente. 

 


