
 
 

 

 

Torneio 75 Anos Musas 
7 Abril 2019, 14h00 

 
REGULAMENTO 

 
1. Organização 

 
O Torneio 75 anos Musas realiza-se no dia 7 de Abril de 2019  e é organizado pelo  Espaço Musas com o 

apoio da Associação de Xadrez do Porto e da Porto Lazer. 
 
2. Local de Jogo e Calendário 
 
A prova será disputada no Pavilhão Irene Lisboa, R. de Cervantes 532, Porto. 
 

Hora  

14h00 Acreditação e Boas Vindas 

14h15 1ª sessão 

14h45 2ª sessão 

15h30 3ª sessão 

16h15 4ª sessão 

17h00 5ª sessão 

17h45 6ª sessão 

18h30 7ª sessão 

19h15 Entrega de prémios 

 
 
 
 
 
 
 

3. Participantes  
 



O Torneio 75 anos Musas é aberto a todos os jogadores devidamente filiados na Federação Portuguesa de 
Xadrez. Se necessário, a organização poderá proceder à filiação de um jogador que não esteja filiado. O torneio 
comemora os 75 anos do Musas, um pequeno clube do centro da cidade do Porto que atualmente tem uma  
intervenção no plano desportivo, através da equipas e escolinha de xadrez, no plano da agroecologia, através de 
hortas urbanas, e no plano cultural, com numerosas exposições e eventos. 

 
 
4. Sistema de Jogo 
 
O Torneio 75 anos Musas será disputado em Sistema Suíço de 7 rondas, usando o programa Swiss 

Manager. Dependendo do número de participantes, o número de rondas poderá ser ajustado. Cada jogador terá 
10 minutos com 3 segundos de acréscimo por lance desde o início da partida. O torneio será registado para ELO 
FIDE.  

Seguem-se as Leis do Jogo de Xadrez da FIDE, em vigor desde 1 de Janeiro de 2018, sendo aplicado o 
Apêndice A.4. 

Um jogador será excluído do torneio em caso de faltar a uma ronda e não falar com o árbitro até início da 
ronda seguinte. Um jogador será excluído do torneio se faltar a duas rondas. 

 
5. Inscrições 

 
As inscrições deverão ser feitas para: geral.axp@gmail.com com os seguintes dados: nome, data 

nascimento, clube (caso tenham) e respetivo comprovativo de pagamento por transferência bancária 
para: Associação de Xadrez do Porto, IBAN PT50 0010 0000 3315 6620 0018 1 
(NIB: 0010 0000 33156620001 81). Se for pretendido recibo com NIF, deve ser enviado o NIF. 
 

Não serão admitidas mais inscrições se a capacidade máxima do local de jogo for atingida. A organização 
reserva o direito de recusar determinada participação. 

 
A taxa de inscrição é conforme a seguinte tabela: 

 
 

 Até 31 de Março de 2019 Até 5 de Abril de 2018 Até ao emparceiramento 
da primeira ronda 

Geral 10 12 20 

Sub-16, Vet. +65, MN, MF 5 6 20 

GM, IM 0 6 20 

 
 
 

6. Critério de desempate  
 
Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos a respectiva classificação final será 

determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 
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]; 
g) Sorteio. 
 
 
7. Direção de prova e arbitragem  

 



A Direção da Prova e a equipa de arbitragem (árbitro-chefe e árbitros auxiliares) serão nomeadas 
oportunamente pela Direção da AXP.  

 
 
 
8. Prémios e apoios de participação 
 
Serão entregues os seguintes apoios de participação geral, especial e por escalão etário 
 

Prémio Geral   Prémio Especial  

 

1º geral 150 (+troféu)   1º feminino 20 

2º geral 80 (+troféu)    

3º geral 70 (+troféu)    

4º geral 40    

5º geral 40    

6º geral 20    

7º geral 20  1º elo  < 2000 20 

8º geral  20  1º elo < 1750 20 

9º geral 20  1º elo < 1500 20 

10º geral 20  Os apoios não são acumuláveis 

 
O apoio elo < 2000 será entregue a jogadores cujo elo de semi-rápidas fique entre 1750 e 1999. 
O apoio elo < 1750 será entregue a jogadores cujo elo de semi-rápidas fique entre 1500 e 1749. 
O apoio elo < 1500 será entregue a jogadores cujo elo de semi-rápidas seja inferior a 1499. 
No caso de jogadores com elo de clássicas mas não de semi-rápidas, será considerado o elo de clássicas na 

ordem inicial e na determinação de apoios por elo. 
Os apoios monetários não são acumuláveis. Caso um jogador se qualifique para mais de um apoio 

monetário especial, terá direito ao de valor monetário superior. 
 
Os apoios serão pagos por transferência bancária. 
 
 
Prémio por Escalão Etário 
 
Serão entregues troféus aos 3 primeiros nos escalões sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 é sub-10.  
Serão sorteados os livros “Campeões Mundiais de Xadrez: 1886 a 2010” e  o livro “Técnicas estratégias de 

Xadrez”. O PVP dos livros é de 10 euros. 
Serão entregues medalhas a todos os participantes. 

 
Perde o direito ao prémio ou apoio respetivo o jogador que não estiver presente na cerimónia da entrega 

de prémios. 
 

9. Comité de apelo 
 
O Presidente e restantes membros do Comité de Apelo serão anunciados antes do início do torneio. 
 
10. Procedimento para apelos 



 
Protestos contra decisões do Árbitro Chefe deverão ser submetidos por escrito para o Presidente do 

Comité de Apelo até uma hora após o final da ronda em jogo. O protesto deve ser acompanhado do valor de 
100€, como caução do signatário. A caução deve ser entregue ao Presidente do Comité de Apelo. Se o apelo tiver 
provimento, a caução será devolvida. Se o apelo não tiver provimento, a caução será entregue à Associação de 
Xadrez do Porto. O apelo deve ser interposto pelo jogador. As decisões do Comité de Apelo são definitivas. 
 

 
 
11. Disposições Finais  
 
A participação no Torneio implica a plena aceitação deste regulamento. 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. 
 

Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da aplicação dos regulamentos 
da FIDE ou FPX.  

Quaisquer situações que, ainda assim, subsistam, serão resolvidas pela Direcção do Torneio, 
que usará o seu melhor critério para decidir o que for melhor para o Torneio. 

 
A versão oficial do Regulamento é a Portuguesa, sendo a inglesa uma tradução. 


