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TORNEIO FIDE  

Torneio fechado de Natal GX Porto 2016 
 (01 de Novembro a 22 de dezembro 2016) 

 
 
 

1. O Grupo de Xadrez do Porto vai organizar um Torneio FIDE fechado, denominado 

“Regulamento Torneio fechado de Natal GX Porto 2016”, a 10 jogadores 

federados, convidados. A prova será realizada nas instalações do Clube, na 

travessa das Almas, nº 12, 4000 Porto.  

 

 

2. Este Torneio jogar-se-á segundo as regras da FIDE e da FPX, com o ritmo de 90 

minutos mais 30 segundos por lance para cada jogador. 

As inscrições serão até às 24h 00 do dia 30 de outubro de 2016. 

O custo da inscrição será de 20.00 (vinte euros), por jogador.  

Será averbada falta de comparência aos jogadores que se apresentem mais de 60 

minutos após o horário da sessão. 

 

3. O calendário será o seguinte: 

 

1ª Sessão (Terça-feira) - 01 de novembro de 2016 às 20h 00m 

2ª Sessão (Quinta-feira) - 03 de novembro de 2016 às 20h 00m 

3ª Sessão (Quinta-feira) - 10 de novembro de 2016 às 20h 00m 

4ª Sessão (Quinta-feira) - 17 de novembro de 2016 às 20h 00m 

5ª Sessão (Quinta-feira) - 24 de novembro de 2016 às 20h 00m 

6ª Sessão (Quinta-feira) - 01 de dezembro de 2016 às 20h 00m 

7ª Sessão (Quinta-feira) - 08 de dezembro de 2016 às 20h 00m 

8ª Sessão (Quinta-feira) - 15 de dezembro de 2016 às 20h 00m 

9ª Sessão (Quinta-feira) - 22 de dezembro de 2016 às 20h 00m 
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4. Será requerida a homologação da prova junto da FIDE e da Federação Portuguesa 

de Xadrez, nomeadamente para efeitos de contabilização para os respetivos 

sistemas de classificação pontual ELO. 

 

 

5. Disputar-se-á em sistema de todos contra todos, em 7 sessões, usando-se o 

programa Swiss Manager para os emparceiramentos e desempates. 

 

6. Os critérios de desempate serão os seguintes: 

 
a) Resultado dos jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];  

 

b) Sistema Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N); 

(soma dos pontos dos oponentes contra quem se obteve vitória mais 

metade dos pontos dos oponentes com quem se tenha empatado.) 

 
 

c) Sistema Koya [45]  

(número de pontos conseguidos contra todos os jogadores que tenham 

alcançado 50 % ou mais dos pontos em disputa.) 

 

d) Maior número de vitórias [68]; 

 

e) Maior número de jogos de pretas [53] 

 
f) Sorteio 

 

7. Direção e arbitragem: 

Direção da Prova: Pinho, Joaquim Brandão (1905155) 

Árbitro principal: Silva, Miguel António Neto (1911929) 
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8. As confirmações, devem ser feitas por correio eletrónico para: 

Joaquim Brandão de Pinho – jobpinho@gmail.com  
 
O pagamento das taxas de inscrição devem ser feitos para a seguinte conta 
bancária:  

IBAN: PT50 0010 0000 1968 7660 0010 3 

 

 

9. Em tudo o que for omisso neste Regulamento, prevalecerá o disposto no 

Regulamento Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à 

Direção da Prova decidir sobre eventuais situações que permaneçam omissas 

após aplicação dos regulamentos respetivos. 

 

 

10.  Prémios: 75.00 
 

1º Classificado: 30.00 
 
2º Classificado: 25.00 
  
3º Classificado: 20.00    
 
 

________________________________________________________  
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