
VIII TORNEIO DE XADREZ JOVEM DO COLÉGIO PORTUGUÊS 

5 de julho 2017 (quarta-feira - Férias de verão) – 10 horas   
Regulamento – Sub18 anos e a contabilizar para ELO de Semirrápidas da FIDE 

 

 

Apresentação: O xadrez é considerado de forma unânime como um entretenimento profundamente intelectual. No 

entanto, muitos estudiosos indicam que este desporto é também uma poderosa ferramenta educativa. A capacidade do 

cálculo, da concentração, a responsabilidade e a tomada de decisões são algumas das habilidades que a prática do xadrez 

na infância ajuda a reforçar. Assim sendo e tendo em vista não só as competências atrás referidas, mas também o convívio 

e a festa que é participar num torneio desta natureza, o Clube de Xadrez do Colégio Português organiza a oitava edição 

do “Torneio de Xadrez Jovem do Colégio Português”.  

 

 

Organização: O Torneio é organizado pelo Clube de Xadrez do Colégio Português (CXCP), contando também com o 

apoio do Clube de Xadrez do ATL da Coutada, da Associação de Xadrez de Aveiro, do Desporto Escolar, da Edubox, SA, da 

Forminho Lda, de outras entidades escolares e de algumas empresas das mais variadas áreas do distrito de Aveiro, a serem 

divulgadas oportunamente.  

 

 

Participantes: Podem participar todos os jogadores pertencentes ao escalão de sub18 anos (nascidos depois de 1998), 

estando federados na FPX (Federação Portuguesa de Xadrez), uma vez que este Torneio contará para ELO. Caso o atleta 

não esteja federado, poderá fazê-lo pelo Clube de Xadrez do Colégio Português (ver ficha de inscrição) pagando uma 

taxa adicional de 3€.O torneio tem o limite de 120 participantes.  

 

 

Inscrições: A taxa de inscrição para todos os participantes é de 15 euros e inclui inscrição, almoço e lanche. A inscrição 

deverá ser realizada impreterivelmente até às 18h do dia 23 de junho para o Clube de Xadrez do Colégio Português, 

bastando para tal enviar e-mail para xadreznocp@sapo.pt ou dinisfurtado@edubox.pt, com as seguintes informações: 

nome do clube; nome completo do atleta; escalão; ranking ELO Semirrápidas (se tiver); comprovativo de pagamento da 

inscrição. A inscrição só é considerada efetiva após o pagamento da taxa de inscrição e respetivo envio do comprovativo 

para o e-mail atrás indicado. Após o dia 23 de junho e até ao dia 30 de junho, o valor de inscrição é de 20 euros, a partir 

do dia 1 de julho a inscrição será de 25€. 

O pagamento da taxa de inscrição pode ser efetuado por transferência bancária através do IBAN: PT50 0033 0000 4533 

0946 0780 5 (Banco Millennium BCP), ou diretamente aos Professores de Xadrez. Os acompanhantes podem usufruir de 

vários restaurantes na zona, incluindo o Restaurante Solar das Estátuas (ao lado do Colégio Português) que fazem diárias.    

 

 

Local da Prova: Pavilhão Gimnodesportivo do Colégio Português ou Solar das Estátuas. 

 

Página na Internet: http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez  

 

Sistema de Jogo: Suíço de 9 sessões em partidas de 15 minutos para cada jogador, acelerado nas duas primeiras 

sessões. O emparceiramento e a classificação são estabelecidos pelo programa “SwissManager”.   

 

 

Direção/Arbitragem: A Direção está a cargo da organização e a arbitragem a designar pela organização no início da 

prova.  

 



Programa / Horário:   

08:30 às 10:00 - Boas-vindas ao Colégio Português e Cerimónia de abertura  

10:00 - Início dos Jogos  

12:30 - Almoço na Cantina do Colégio  

14:00 - Reinício dos jogos  

16:00 - Intervalo para lanche  

16:30 - Reinício dos jogos  

18:00 - Entrega e sorteio de prémios  

 
PRÉMIOS PARA TODOS OS PARTICIPANTES 

Haverá prémios a sortear por todos os participantes! 

 
1.º Geral - Troféu        1.º Sub8 - Mini-Troféu 1.º Sub10 - Mini-Troféu 1.º Sub12 - Mini-Troféu 

2.º Geral - Troféu        2.º Sub8 - Mini-Troféu 2.º Sub10 - Mini-Troféu 2.º Sub12 - Mini-Troféu 

3.º Geral - Troféu        3.º Sub8 - Mini-Troféu 3.º Sub10 - Mini-Troféu 3.º Sub12 - Mini-Troféu 

4.º Geral - Troféu    

5.º Geral - Troféu    

    

1.º Sub14 - Mini-Troféu 1.º Sub16 - Mini-Troféu 1.ª Geral Feminina - Mini-Troféu 1.º Geral ELO 0 – Mini-Troféu 

2.º Sub14 - Mini-Troféu 2.º Sub16 - Mini-Troféu 2.ª Geral Feminina - Mini-Troféu 2.º Geral ELO 0 – Mini-Troféu 

3.º Sub14 - Mini-Troféu 3.º Sub16 - Mini-Troféu 3.ª Geral Feminina - Mini-Troféu 3.º Geral ELO 0 – Mini-Troféu 

    

1.º Sub8 ELO 0 - Mini-Troféu 1.º Sub10 ELO 0 - Mini-Troféu 1.º Sub12 ELO 0 - Mini-Troféu 1.º Sub14 ELO 0 - Mini-Troféu 

2.º Sub8 ELO 0 - Mini-Troféu 2.º Sub10 ELO 0 - Mini-Troféu 2.º Sub12 ELO 0 - Mini-Troféu 2.º Sub14 ELO 0 - Mini-Troféu 

3.º Sub8 ELO 0 - Mini-Troféu 3.º Sub10 ELO 0 - Mini-Troféu 3.º Sub12 ELO 0 - Mini-Troféu 3.º Sub14 ELO 0 - Mini-Troféu 

    

1.º Sub16 ELO 0 - Mini-Troféu 1.ª Geral feminina ELO 0 – Mini-Troféu   

2.º Sub14 ELO 0 - Mini-Troféu 2.ª Geral feminina ELO 0 – Mini-Troféu RESTANTES : MEDALHAS 

3.º Sub16 ELO 0 - Mini-Troféu 3.ª Geral feminina ELO 0 – Mini-Troféu   

Nota: “ELO 0” refere-se a atletas que não têm ELO de Semirrápidas ou de lentas/clássicas.  

 

Os prémios são distribuídos em função da classificação exata (não sendo acumulativos). O desempate é feito pelo próprio 

sistema informático, de acordo com os seguintes critérios: 1.º - resultado entre os jogadores empatados, desde que 

tenham jogado entre si [11], 2.º - Sistema Brasileiro [37] (1,0,N,S,2,N), 3.º - Sistema Buchholz [37] (0,0,N,S,2,N),  

4.º - Sistema Progressivo [8].  

 

Disposições Finais: A tudo o que não esteja previsto por este regulamento, serão aplicadas as Regras do Jogo de Xadrez 

da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e o Regulamento de Competições (RCP) da Federação Portuguesa de Xadrez 

(FPX).  

  

OBS: Ao inscrever-se por e-mail ou ao assinar a autorização de participação, o Encarregado de Educação está também 

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

  

As inscrições serão constantemente atualizadas no site do CX Colégio Português/Chessresults: 

http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/  


