
 

 

 

 

 

 

Organização:  

Secção de Xadrez "Oficina Criativa" - Fabrikarts 

 

VIII Open Internacional Marquês de Pombal  

27 a 29 de Outubro de 2017 

 

Link do evento: 

http://chess-results.com/tnr283618.aspx?lan=10 

 

Local de jogo: Fabrikarts  

Av. Engenheiro Guilherme Santos, Edifício Turra, Fracção F 

Pombal, Leiria, Portugal   

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr283618.aspx?lan=10


 

 

Regulamentos e prémios:  

1. Ritmo de jogo: As partidas têm um ritmo de 90 minutos 

para terminar a partida, com acrescento de 30 segundos por 

lance.  

 

2. Sistema de jogo e desempates: Sistema suíço a 5 sessões. 

Critérios de Desempate (De acordo com Reg. Competições 

da FPX – art. 31º) Critérios de Desempate ( De acordo com 

Reg. Competições da FPX – art. 31º): a) Resultado entre os 

jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11]; 

b) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N); c) Buchholz completo 

[37] (0,0,N,N,0,N); d) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N); 

e) Maior número de vitórias [12]; f) Maior número de jogos de 

pretas [53]; g) Sorteio.  

 

3. Caso o número de participantes o recomende, a 

organização, pode proceder a emparceiramento acelerado, 

nas duas primeiras jornadas.  

 

4.Cada jogador terá direito a utilizar 1 “bye”, excepto na 4ª e 

5ª sessão, sendo-lhe averbado 0,5 pontos. Para tal, o jogador 

deverá comunicar à direcção da prova essa sua intenção, 

antes da 1ª sessão.  

 

5. Local de jogo: Fabrikarts  

Av. Engenheiro Guilherme Santos, Edifício Turra, Fracção F 

Pombal, Leiria, Portugal 

 

 

 

 



 

6. Datas e horários:  

1ª Sessão: 27 de Outubro de 2017 - 20,45 h  

2ª Sessão: 28 de Outubro de 2017 - 10,30 h  

3ª Sessão: 28 de Outubro de 2017 - 15,45 h  

4ª Sessão: 29 de Outubro de 2017 - 10,30 h  

5ª Sessão: 29 de Outubro de 2017 - 15,30 h  

7. Sessão de encerramento com entrega de prémios quinze 

minutos após o término dos jogos da 5ª Sessão. 

 

8. Tempo de espera: O tempo de espera máximo para cada 

jogador iniciar o seu jogo é de 60 minutos, após o que lhe 

será averbada derrota.  

 

9. Inscrições: Devem ser enviadas por e-mail para: 

oficinacriativa.pbl@gmail.com 

jorgebarrento@gmail.com  

Telemóvel (Jorge Barrento 919 850 373)  

 

10. As inscrições com refeições (almoço ou jantar) devem ser 

feitas até às 23 horas do dia 27 de Outubro.  

 

11.Aceitam-se inscrições de última hora, no local de jogo, até 

às 19,00 horas desde que não perturbe a organização. 

 

12.Cada clube deverá apresentar um relógio digital por cada 

dois jogadores inscritos.  

 

13.Taxas de inscrição: Sem refeições: Geral – 20 Marquês  

 

14.Acresce-se 08,00 € por cada refeição solicitada.  

 

15.As refeições (Jantar – 6ª F; Almoço e Jantar de sábado e 



almoço de domingo) são no local de jogo.  

 

16.Subsídios e Prémios:  

 

1º - 150 Marquês +Troféu  

2º - 100 Marquês +Troféu  

3º - 75 Marquês +Troféu  

4º - 50 Marquês + Troféu 

5º - 25 Marquês + Troféu 

6º - Troféu  

7º - Troféu  

8º - Troféu 

 

Melhor Sub2200 – 25,00€ 

Melhor Sub2000 – 25,00€ 

Melhor Sub1800 – 25,00€ 

Melhor Feminina - 25,00€ 

 

1º - Sub20 – Troféu ou lembrança  

1º - Sub18 – Troféu ou lembrança  

1º - Sub16 – Troféu ou lembrança  

1º - Sub14 - Troféu ou lembrança  

1º - Sub 12 - Troféu ou lembrança  

1º - Sub10 - Troféu ou lembrança  

1º - Sub08 - Troféu ou lembrança  

1º Feminino – Troféu ou lembrança  

1º Veterano +50 – Troféu ou lembrança  

1º Veterano +65 - Troféu ou lembrança  

17.Prémio especial – Prémio “ Partida beleza “  

 

 

 

 



 

18.Será requerida a homologação da prova junto da 

Federação Internacional de Xadrez, FIDE, e da Federação 

Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para efeitos de 

contabilização para os respectivos sistemas de classificação 

pontual ELO.  

 

19.Direcção e Arbitragem – Jorge Barrento, António Eloy 

Guia, arbitragem a cargo do árbitro nacional Carlos Ferreira  

 

20. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o 

disposto no Regulamento de Competições da FPX e nas 

regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova decidir 

sobre eventuais situações que permaneçam omissas após 

aplicação dos regulamentos respectivos. 

 

21. Ao participar na prova, os jogadores autorizam a 

divulgação de imagens do evento pelos meios de divulgação 

disponíveis por parte da Oficina Criativa. 

 

Organização:  

Secção de Xadrez "Oficina Criativa" - Fabrikarts   

 
  

 


