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" Torneio da Biblioteca República e resistência 2018" 
 

 

 

REGULAMENTO 
 

1 - O Torneio será organizado pela Biblioteca República e Resistência com a colaboração do Grupo de 

Xadrez Alekhine e será disputado na Biblioteca, Rua Alberto Sousa, 10 – A em Lisboa. 

 

2 – No Torneio participarão 10 jogadores convidados pelo Grupo de Xadrez Alekhine e será homologado 

para Elo FIDE. 

 

3 - Será averbada falta de comparência aos jogadores que se apresentem com 30 ou mais minutos de 

atraso em relação ao horário da sessão e será eliminado qualquer jogador que faltar a duas sessões.  

 

4 – Serão aplicadas as regras do jogo da FIDE e os regulamentos da FPX. 

 

5 – O Torneio será disputado em sistema de todos contra todos em partidas com a duração de 90 min 

com acréscimo de 30 s por cada lance e por jogador. O emparceiramento será efetuado pela tabela de 

Berger. Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no regulamento de competições e 

filiações da FPX, atualmente em vigor (Artigo 31, nº 1). 

 

6 – Calendário:  

     1ª sessão – 02-07-2018 (segunda) às 15h00 

     2ª sessão – 04-07-2018 (quarta) às 15h00 

     3ª sessão – 06-07-2018 (sexta) às 15h00 

     4ª sessão – 09-07-2018 (segunda) às 15h00 

     5ª sessão – 11-07-2018 (quarta) às 15h00 

     6ª sessão - 13-07-2018 (sexta) às 15h00 

     7ª sessão – 16-07-2018 (segunda) às 15h00 

     8ª sessão – 18 -08- 2018 (quarta) às 15h00 

     9ª sessão – 20 -07—2018 (sexta) às 15h00 

 

7 – Os números dos jogadores serão sorteados no dia 27 de Junho às 19h30 na sede do Grupo de 

Xadrez Alekhine. 

 

8 – Prémios: Troféus para os 3 primeiros classificados. 

                    

9 – Casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Direção da prova. 

 

10. O Diretor da prova será José Paulo Sousas e o árbitro António Garcia. 


