
 

 

 

Regulamento “Interno de Xadrez da SX-AAC” 

2016/17 

 

1. Organização  
O torneio é organizado pela Secção de Xadrez da Associação Académica de 

Coimbra.  
 

2. Participantes 
 Apenas os sócios e filiados há mais de seis meses da SX-AAC podem participar 

neste Torneio.  
 

3. Inscrições 
As inscrições devem ser efectuadas até às 20h00m do dia 16 de Novembro para 

o email da SX-AAC (aac.xadrez@gmail.com). O valor da inscrição é de 5€ para os 

sócios com as quotas em dia e de 7€ para os restantes, a pagar antes do início da 

prova.  
 

4. Local da Prova  
O torneio terá lugar na sala da SX-AAC (no caso do número de inscritos exceder 

os 16 jogadores será indicado um novo local de prova atempadamente).  
 

5. Ritmo de Jogo  
Ritmo FIDE. Cada jogador terá 1h30m + 30s por jogada.  
 

6. Programa – Horário  
1ª Sessão – 19 de Novembro – 10h00  

2ª Sessão – 19 de Novembro – 17h00  

3ª Sessão – 20 de Novembro – 10h00  

4ª Sessão – 20 de Novembro – 17h00  

5ª Sessão – 26 de Novembro – 10h00  

6ª Sessão – 26 de Novembro – 17h00  
 

7. Direcção e Arbitragem 
 A direcção e a arbitragem da prova serão a cargo da SX-AAC.  
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8. Prémios  
1º Lugar – Lugar na equipa da 1ª Divisão do CN Equipas 2017/18.  

2º Lugar – 30€ a creditar em inscrições de futuros torneios de xadrez a nível 

nacional. 

3º Lugar – Inscrição gratuita no Open Internacional da Queima das Fitas 2016/17.  
 

9. Outros 
→ As sessões da prova não podem ser antecipadas.  

→ Serão permitidos “Byes” de 0 pontos solicitados antes do início de cada sessão 

do torneio.  

→ Falta de comparência sem justificação será penalizada com a exclusão da 

prova e o jogador impedido de participar na prova na edição seguinte. 

→ A prova será contabilizado para Rating FIDE e da FPX.  

→ Os critérios de desempate são: confronto directo, bucholtz corrigido, 

progressivo. 

→ A prova serve de orientação para o escalonamento das equipas da AAC a 

participar no Campeonato nacional Por Equipas 2017/18. 
 

10.  Casos omissos  
Em tudo o não previsto por este regulamento serão aplicadas as regras do jogo 

de xadrez da FIDE e o RCP da FPX. A inscrição na prova implica a plena aceitação 

deste regulamento. 


