
Torneio de Abertura do Clube dos Galitos  
6 de outubro de 2018 

 

* * * R E G U L A M E N T O* * * 
 
1. Condições Gerais de participação 
    1.1. Participantes: O torneio é aberto a todos os atletas, limitado a 30 participantes. 
    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 10, em cujo caso será realizado um torneio em sistema de todos contra todos. 
    2.2. O torneio será disputado ao longo de nove sessões, o ritmo de jogo será de 3 minutos com 
incremento de 2 segundos por lance e contará para elo FIDE de rápidas. 
    2.3. Os desempates entre os jogadores que obtiverem o mesmo número de pontos serão 
determinados pelos seguintes critérios aplicáveis pelo Swiss Manager: 

2.3.1. resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si[11]; 
2.3.2. sistema Brasileiro[37] (1,0,N,S,0,N); 
2.3.3. sistema Buchholz[37] (0,0,N,S,0,N); 
2.3.4. o jogador que tenha mais jogos realizados de pretas; 
2.3.5. No caso de após se aplicar o ponto anterior, os jogadores se mantiverem 

empatados, considera-se para efeitos de classificação os jogadores empatados. 
    2.4. Horário 

Receção - 14h30 Sessão 1 – 15h00 Sessão 2 – 15h25
Sessão 3 – 15h50 Sessão 4 – 16h15 Sessão 5 – 16h40
Sessão 6 – 17h05 Sessão 7 – 17h30 Sessão 8 – 17h55  
Sessão 9 – 18h20 Entrega de prémios – 18h45 

3. Inscrição 
    3.1. A inscrição na prova tem o custo de 2 galos com o pagamento a ser feito no dia do jogo. 
Os pedidos de inscrição devem ser feitos até ao fim do dia 05/10/2018 às 20h, através do email: 
secretaria.xadrez@galitos.pt ou presidente.xadrez@galitos.pt. Pedidos após esta hora 
poderão ser aceitados ou rejeitados pela organização. 
4. Prémios: 
    4.1. Troféus para os três primeiros da geral 
5. Disposições finais 
     5.1. A inscrição no Torneio implica a aceitação na íntegra deste Regulamento. 
     5.2. Todos os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela organização. 
     5.3. 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. 
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