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Regulamento do I Torneio de Xadrez - AAUAv 

1. Condições gerais de participação 

1.1. O Torneio é limitado a um número máximo de 50 participantes e a um número mínimo de 

12, sendo que os atletas têm que se encontrar federados na FPX no ano 2017/2018. 

1.2. Data: Sábado, 14 de outubro de 2017 

1.3. Local: 

Casa do estudante, Universidade de Aveiro. 

Coordenadas GPS:40°37'25.3"N 8°39'26.9"W. 

 

2. Bases técnicas do torneio 

2.1. O torneio será disputado em sistema suíço, ao longo de sete rondas. 

2.2. O ritmo de jogo será de 15 minutos para cada jogador, acrescidos de 5 segundos por 

jogada. 

2.3. Os desempates entre os jogadores que obtiverem o mesmo número de pontos serão 

determinados pelos seguintes critérios de desempate do Swiss Manager: 

1º Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si 

2º Bucholz corrigido 

3º Bucholz  

4º Progressivo 

5º Sorteio 

2.4. Serão eliminados do torneio os jogadores que derem 1 falta de comparência sem 

justificação plausível ou duas faltas justificadas. 

2.5. Calendário previsto 

Sessão de Abertura 10:15 

1ª Sessão 10:30 

2ª Sessão 11:20 

3ª Sessão 12:10 

Almoço 13:00 

4ª Sessão 14:30 

5ª Sessão 15:20 

6ª Sessão 16:10 



 

7ª Sessão 17:00 

Sessão de Encerramento 18:00 

 

3. Funcionamento da zona de jogo 

3.1. O acesso à zona de jogo estará aberto a qualquer pessoa antes do início de cada ronda, 

sendo permitida a sua permanência 5 minutos após esta ser iniciada. 

3.2. O público quando presente na área de jogo no decorrer de cada sessão terá de manter 

absoluto silêncio para não perturbar os restantes atletas em competição, devendo também 

desligar os telemóveis. 

3.3. Os jogadores não devem abandonar a zona de jogo durante o decorrer da sua partida. 

3.4. Uma vez terminada a partida, os jogadores passam a ser considerados como público. 

 

4. Organização 

4.1. A direção da prova estará a cargo do Núcleo de Xadrez da AAUAv, Associação Académica 

da Universidade de Aveiro, sendo o diretor do torneio João Valente e o árbitro principal o 

árbitro internacional Paulo Rocha. 

 

5. Inscrições 

5.1 A inscrição deverá ser feita até dia 3 de outubro de 2017, com o custo de 2€ para jogadores 

sub-20 ou escalões inferiores na época 2017/2018 e de 3€ para os restantes atletas. 

5.2. A inscrição poderá ser feita num prazo posterior, que termina a 10 de outubro, com um 

custo acrescido de 1€. 

5.3. Inscrições depois de 10 de outubro serão validadas pela organização. 

5.4. As inscrições deverão ser efetuadas enviando um e-mail para o endereço eletrónico do 

Núcleo de Xadrez da Universidade de Aveiro, xadrez@aauav.pt, ou através do formulário 

https://goo.gl/forms/QJNJchpYgFJ9xQ4w2.  

6. Prémios 

6.1. Troféus para os três primeiros classificados da geral. 

7. Regras de jogo 

7.1. Serão aplicadas as regras em vigor pela Federação Portuguesa de Xadrez e pela FIDE. 
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8. Contactos 

8.1. E-mail: xadrez@aauav.pt 

8.2. Telemóvel: João Valente - 910 975 876 ou João Andias - 986 433 677. 

 

 

9. Disposições Finais 

9.1. A inscrição no torneio implica a aceitação na íntegra deste Regulamento. 

9.2. A inscrição no torneio implica a cedência de direitos de imagem dos participantes para a 

organização. 

9.3. Todos os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela organização. 

 

 

 

 

mailto:xadrez@aauav.pt

