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REGULAMENTO  
 
1. O CX da Casa do Povo de Ronfe, com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, da 
Junta de Freguesia de Ronfe e do Clube de Xadrez de Braga, vai organizar o 1º Torneio PIM PAM 

PUM, de 5 a 17 de junho, na antiga escola primária de Gemunde, em Ronfe e no Mosteiro de Tibães 
em Braga. 
 

2. Ritmo de jogo - 60 minutos, com acréscimo de 30 segundos por lance. 
Perde a partida o atleta que chegue ao seu tabuleiro, mais de 30 minutos depois de iniciada a sessão. 
Podem participar todos os jogadores federados na Federação Portuguesa de Xadrez. 
 
3. Sistema de jogo e desempates: 
Sistema suíço a 7 jornadas. 
Será usado o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos. 
Desempate:  
1º Resultado entre empatadas (11);  
2º Bucholz retirando pior resultado (37);  
3º Bucholz completo (37);  
4º Maior numero de vitórias (12). 
 
4. Local de jogo:  
1ª e 2ª sessões: Mosteiro de Tibães, Mire de Tibães, Braga 
3ª à 7ª sessões: EB1 Gemunde, Rua D. Delfina Vasconcelos, Ronfe. 
 
5. Datas:  
1ª sessão – 5 de junho pelas 14.00 horas 
 
2ª sessão – 5 de junho pelas 17.00 horas 
 
3ª sessão – 10 de Junho pelas 14.00 horas 
 
4ª sessão – 10 de Junho pelas 17.00 horas 
 
5ª sessão -  11 de Junho pelas 14.00 horas  
 
6ª sessão – 11 de Junho pelas 17:00 horas 
 
7ª sessão – 17 de Junho pelas 20:00 horas 
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6. Inscrições: Três euros por atleta que devem ser pagos até ao início da primeira sessão, devendo as 
inscrições ser enviadas pelos clubes ou atletas até às 24 horas de 4 de Junho de 2016 para o email 
(axdbraga.competicoes@gmail.com).  
 

7. Faltas 

a)     Os jogadores que faltem à primeira jornada serão automaticamente eliminados da prova, a 
menos que informem o Diretor de Prova da sua vontade em continuar na prova, até ao final da 1ª 
sessão. 
b) Os jogadores podem solicitar dois byes nas primeiras quatro rondas do torneio 

 
8. Direção da Prova: Álvaro Guimarães 
 

9. Árbitro (s): Flávio Peixoto 
 

10. Será requerida a homologação da prova junto da Federação Internacional de Xadrez, FIDE, e da 
Federação Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para efeitos de contabilização para os respetivos 
sistemas de classificação pontual ELO; 
 

11. Serão distribuidos os seguintes prémios, de forma não acumulável: 
- Troféus para os primeiros três classificados absolutos; 
- Medalhas para os três primeiros classificados de cada escalão e para os três melhores femininos.  
A não comparência na entrega de prémios implica a perda dos mesmos. 
 

12. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de Competições da 
FPX, e nas regras do jogo de Xadrez da FIDE,  cabendo ao Diretor de  Prova e Árbitro(s), decidir sobre 
eventuais situações que permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos respectivos. 
 

13. A inscrição na prova, implica o conhecimento e aceitação do presente regulamento, por parte de 
todos as atletas e dos respectivos clubes. 


