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Open de Natal 2017 do Clube dos Galitos

15, 17, 18 e 19 de Dezembro de 2017

* * * R E G U L A M E N T O* * *

1. – Condições Gerais de participação
1.1. Participantes

1.1.1. O Torneio é limitado a 30 participantes.
1.1.2. Só podem participar atletas com ELO FIDE inferior a 2200
1.1.3. Open de Natal 2017 do Clube dos Galitos é aberto a todos os atletas filiados na FPX

ou Filiados na FIDE
1.2. Local: Sala da Secção de Xadrez do Clube dos Galitos

2. Bases técnicas do torneio
2.1. O torneio disputa-se em sistema suíço, salvo se o número de participantes for inferior ou

igual a oito, em cujo caso será realizado um torneio em sistema de todos contra todos.
2.2. O torneio será disputado ao longo de cinco sessões.
2.3. O ritmo de jogo será de 1h00 com incremento de 30 segundos por lance, podendo ser

aplicado o ritmo de 1h30h KO se não houver disponibilidade de relógios digitais para
todos os encontros.

2.4. A anotação da partida é obrigatória, sendo os originais pertença da organização.
2.5. Os desempates entre os jogadores que obtiverem o mesmo número de pontos serão

determinados pelos seguintes critérios aplicáveis pelo Swiss Manager:
2.5.1. resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si[11];
2.5.2. sistema Brasileiro[37] (1,0,N,S,0,N);
2.5.3. sistema Buchholz[37] (0,0,N,S,0,N);
2.5.4. o jogador que tenha jogado com as peças pretas no confronto directo;
2.5.5. No caso de após se aplicar o ponto anterior, os jogadores se mantiverem empatados,

considera-se para efeitos de classificação os jogadores empatados.
2.6. É atribuída a derrota a um jogador que chegue à mesa de jogo com atraso superior a 30

minutos em relação à hora marcada para o início da partida.
2.7. Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem justificação

plausível ou 2 faltas justificadas;
2.8. Não é permitido aos jogadores acordarem empate antes de decorridos 30 lances, excepto

se houver consentimento do árbitro, que deverá ser chamado pelo jogador que pretende
propor o empate.



Sede  GPS40º38’30’’N8º39’15’’W
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas, 3
3800-158 AVEIRO

Internet
http://www.galitos.pt
xadrez@galitos.pt

2.9. Cada jogador tem a possibilidade de utilizar 2 Bye de 0,5 pontos desde que solicitado
antes do início do torneio.

2.10.Os jogadores do Clube dos Galitos que estejam convocados para representar oficialmente
o Clube em provas colectivas, e estas sejam coincidentes com o presente torneio, terão o
direito a usar um Bye de 1 ponto.

2.11.Calendário
2.11.1. Sessão 1 – 15/12/2016 (Sexta) – 21h00
2.11.2. Sessão 2 – 17/12/2016 (Domingo) – 10h00
2.11.3. Sessão 3 17/12/2016 (Domingo) - 15h00
2.11.4. Sessão 4 – 18/12/2016 (Segunda) – 21h00
2.11.5. Sessão 5 – 19/12/2016 (Terça) – 21h00

3. Funcionamento da zona de jogo
3.1. O acesso à zona de jogo abrirá, para participantes e público, 10 minutos antes do início de

cada ronda
3.2. O público só poderá permanecer na zona de jogo nos primeiros 10 minutos da sessão,

podendo ser estabelecidas outras condições de acesso pela direcção de prova e pela
arbitragem, atendendo às condições específicas das salas.

3.3. O público terá de manter absoluto silêncio para não perturbar os xadrezistas em
competição, devendo também desligar os telemóveis.

3.4. Os jogadores não devem abandonar a zona de jogo, salvo para acesso às casas de banho, e,
mesmo neste caso, só o poderão fazer com autorização do árbitro.

3.5. Uma vez terminada a partida, os jogadores têm que abandonar a zona de jogo, e passam a
funcionar como público.

4. Inscrição
4.1. A inscrição é de 5 galos para não sócios, e de 2 galos para sócios do Clube (quota

extraordinária).
4.2. A formalização da inscrição deverá fazer-se até às 19h00 do próximo dia 12/12/2017,

através do email: secretaria.xadrez@galitos.pt.
5. Prémios:

5.1. Troféu para os 3 primeiros classificados.
6. Disposições finais

6.1. A inscrição no Torneio implica a aceitação na íntegra deste Regulamento
6.2. Todos os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela organização.
6.3. Com a inscrição no Torneio o atleta transfere para o Clube dos Galitos os direitos de

imagem relacionados com a sua participação na prova. O Clube dos Galitos fica
autorizado a publicar e publicitar, nomeadamente, imagens, vídeos e dados da participação
do atleta no torneio.


