
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEIO DE S. PEDRO EM SEMI-RÁPIDAS 

 
1. ORGANIZAÇÃO: 

O Torneio de S. Pedro em Semi-Rápidas é uma organização do Ateneu 

Popular de Montijo e da Banda Democrática 2 de Janeiro, com o apoio da 

Comissão das Festas de S. Pedro, Câmara Municipal de Montijo e Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro e contará para 

ELO FIDE de Semi-Rápidas. 

 

2. LOCAL E DATA : 

A prova joga-se nas instalações da Banda Democrática 2 de Janeiro, na Rua 

Almirante Cândido dos Reis, 44 em Montijo (38°42'20.7"N 8°58'24.4"W), 

no dia 2 de Julho de 2016. 

 

3. HORÁRIO DAS SESSÔES: 

a) A prova joga-se em 7 sessões em Sistema Suíço, no seguinte horário: 

Confirmação de presença: 14,00 h às 14,15 h. 

1ª Sessão: 14,30 h 

2ª Sessão: 15,10 h 

3ª Sessão: 15,50 h 

4ª Sessão: 16,30 h 

5ª Sessão: 17,10 h 

6ª Sessão: 17,50 h 

7ª Sessão: 18,30 h 

 - Entrega de prémios: 19,15 h 

b) O horário das sessões pode ser antecipado, caso o final da sessão 

anterior o permita. 

 

4. INSCRIÇÕES: 

a) Apenas podem participar jogadores inscritos em qualquer federação 

nacional reconhecida pela FIDE.  

b) As inscrições, limitadas aos primeiros 60, estão abertas até ao dia 29 de 

Junho de 2016 e tem uma taxa de € 5,00. As inscrições devem ser feitas 

através do e-mail: ateneu.popular.montijo@gmail.com ou presencialmente 

na sede do Ateneu Popular de Montijo, na Rua Luís Calado Nunes, Pátio 

Aldegalega Loja-H (38º42’21.26’’N 8º58’15.89’’W), em Montijo, no 
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seguinte horário: 4ªs Feiras e 6ªs Feiras das 18,00 horas às 19,30 horas; 

Domingos das 11.00 às 12,30 horas. Na inscrição deverá constar o Nome, 

Nº FIDE ou FPX, Clube, data de nascimento e ELO FIDE de Semi-

Rápidas. 

c) O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito no acto de inscrição 

presencial na sede do Ateneu Popular de Montijo ou através do NIB: 0035 

0510 0000 0670 9329 3 (Ateneu P. Montijo) enviando o respectivo 

comprovativo de pagamento, com a identificação do jogador, para o e-mail: 

ateneu.popular.montijo@gmail.com, ou no dia da prova durante o período 

definido no horário para “confirmação de presença”.  

d) À Direcção da prova reserva-se o direito de admissão e poderá dar 

prioridade às inscrições pagas antecipadamente. 

e) Os participantes aceitam a divulgação de imagens da prova nos meios de 

comunicação que a Direcção da prova entender convenientes para noticiar 

o evento e para publicidade de futuras edições da prova. 

f) A inscrição na prova implica a concordância com o presente 

Regulamento. 

 

5. RITMO DE JOGO: 

A prova será jogada no ritmo de 15 minutos com 10 segundos de 

incremento por lance. 

 

6. EMPARCEIRAMENTOS E DESEMPATES: 

Será usado o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos e os 

desempates serão feitos mediante o estabelecido no Artº. 31, nº2 do 

Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez.   

 

7. PRÉMIOS: 

1º Classificado: € 150,00 + Troféu; 

2º Classificado: € 100,00 + Troféu; 

3º Classificado: €   60,00 + Troféu; 

4º Classificado: €   50,00 + Troféu; 

5º Classificado: €   40,00 + Troféu; 

6º Classificado: €   30,00 + Troféu; 

7º Classificado: €   25,00 + Troféu;  

8º Classificado: €   20,00 + Troféu: 

9º Classificado: €   15,00 + Troféu; 

10º Classificado:€  10,00 + Troféu. 

a) Melhor Equipa – Troféu (mínimo de 4 jogadores, pontuando os 4 

melhores).  

 

7. ARBITRAGEM E DIRECÇÃO DA PROVA: 

a) Será definido em tempo oportuno o nome do Árbitro Principal.  

b) Caso entenda necessário, o Árbitro Principal poderá nomear Árbitros 

Auxiliares, dando disso conhecimento aos jogadores antes da 1ª Sessão. 
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c) A Direcção da Prova será anunciada em tempo oportuno e será dada a 

conhecer aos jogadores antes da 1ª Sessão. 

 

8. FALTAS DE COMPARÊNCIA: 

a) Será averbada Falta de Comparência ao jogador que 15 minutos após ter 

sido dado o início da Sessão não tenha efectuado o seu 1º lance. 

b) Duas Faltas de Comparência implicam a exclusão da prova. 

c) Não serão atribuídos Byes por solicitação. 

 

9.  PROTESTOS: 

a) Os protestos e casos omissos neste regulamento serão decididos pela 

Direcção do Torneio e das suas decisões não haverá recurso. 

b) Em tudo o que não contrariar o presente regulamento, vigoram o 

Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez e as 

Regras de Jogo da FIDE. 

 


