
REGULAMENTO DO TORNEIO 



—  Organização 
O Torneio é organizado pela Academia de Xadrez da Maia com o apoio 
da Associação de Xadrez do Porto, Câmara Municipal da Maia e Junta de 
Freguesia da Maia.

—  Direcção e Arbitragem
Academia de Xadrez da Maia

—  Local e Data da Prova
A prova será disputada na Escola Principe da Beira, R. Dr. António José de 
Almeida, (https://goo.gl/maps/54dpmRmHTKv) na Maia (Gueifães).

2 de Setembro 14h30 Acreditação e Boas Vindas

2 de Setembro 15h00 1ªsessão

3 de Setembro 15h00 2ªsessão

4 de Setembro 15h00 3ªsessão

5 de Setembro 15h00 4ªsessão

6 de Setembro 15h00 5ªsessão

7 de Setembro 15h00 6ªsessão

7 de Setembro 19h00 Entrega de prémios

—  PARTICIPANTES
O I Torneio de Jovens da Maia – Jovem Esperança Lidador 2019 é aberto 
a todos os jogadores devidamente filiados na Federação Portuguesa 
de Xadrez até Sub 14. A organização reserva o direito de admissão no 
torneio;

https://goo.gl/maps/54dpmRmHTKv


—  INSCRIÇÕES limitado a 20 atletas
Até 31 de Julho de 2019: 
10 euros 

Até 01 de Setembro de 2019: 
20 euros

As inscrições podem ser feitas para o endereço de email: competicao.axm@
gmail.com; 

As inscrições terão que ser pagas antes da 1.ª jornada, sob pena de serem 
removidos do emparceiramento na 2.ª jornada;

Estão isentos de taxa de inscrição os jogadores inscritos num dos 
estágios a decorrer em paralelo do Festival de Xadrez da Maia;

—  A organização reserva o direito de:
    admissão no torneio

    utilização, divulgação e promoção da imagem e nomes de todos os 

jogadores e acompanhantes;

    alterar o presente Regulamento até ao dia da prova;

    a inscrição nos torneios torna obrigatória a aceitação do presente 

regulamento;

    seleção dos inscritos, caso o numero ultrapasse o limite máximo de 

inscritos, serão selecionados de acordo com as seguintes prioridades: 

inscritos nos estágios;



—  SISTEMA DE JOGO
Sistema suíço de 6 sessões. Cada jogador terá 1h e 30m para terminar a 

partida, com incremento de 30s por lance. O tempo de espera máximo após 

o início de cada sessão será de 30 minutos. É vedado qualquer acordo de 

empate antes de concluídos 30 lances, sem acordo do árbitro.

Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento, 

exceto erro na introdução de resultados.

Cada jogador é responsável pela comunicação do resultado, nos termos 

que vierem a ser definidos.

O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e 

Filiações 2018/2019.

—  RITMO DE JOGO:
1h e 30m para terminar a partida, com incremento de 30s por lance.

—  FALTAS DE COMPARÊNCIA:
Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem 

justificação plausível. 

Em geral e a pedido dos jogadores a organização pode conceder 1 bye 

de 0,5 ponto a quem o solicitar antes do emparceiramento da jornada 

respetiva, para as 3 primeiras sessões.



—  CASOS OMISSOS: 
Em tudo o não previsto neste regulamento serão aplicadas as Regras do 

Jogo de Xadrez da FIDE e o RCP da FPX.

—  LISTA DE PRÉMIOS: 

Taças aos 3 primeiros classificados e medalhas a todos os restantes 

participantes

A não comparência na entrega de prémios implica a perda do mesmo.

OBS: Ao inscrever-se, o atleta ou o Encarregado de Educação está também 

a autorizar a captação e uso de imagens tiradas durante o torneio para 

possíveis reportagens e divulgação do evento.

1º lugar geral 50 €

2º lugar geral 20 € 

3º lugar geral 10 €

4º ao 10º  lugar geral 5 €


