
XXXV TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
“MEMORIAL ARMINDO LANDUREZA” 

Centro Cultural de Cucujães 
1 de Maio de 2018 - 15.00 horas 

A. ORGANIZAÇÃO 
Este Torneio é organizado pelo Departamento de Xadrez do Núcleo de Atletismo de Cucujães e 
servirá de homenagem póstuma ao seu antigo jogador Armindo Landureza, estando inserido no 
programa comemorativo do 42º Aniversário do NAC. 
 
B. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar todos os jogadores interessados que estejam filiados na Federação 
Portuguesa de Xadrez, em nome individual ou representando clubes, escolas, CCD’s ou outras 
instituições. 
 
C. INSCRIÇÕES 
Deverão ser efectuadas até às 20h00 horas do dia 30 de Abril de 2018, através do email: 
nacucujaes@hotmail.com, contendo o nome, ano de nascimento, clube e elo, sendo a taxa de 
inscrição de 2 € por cada jogador. Aceitam-se inscrições no próprio dia do Torneio, até às 14h15, 
mediante o pagamento de uma sobretaxa de 1 € por cada jogador.  
 
D. PRÉMIOS 
1º 25€   2º 20€   3º 15€   4º 12,5€   5º 10€   6º 7,5€   7º 5€   8º 5€ 
Haverá Trofeus para os melhores sub-14 e sub-18, melhor jogadora e melhor veterano 
Será atribuída Taça à melhor equipa, contando para isso os 4 melhores jogadores. 
 
E. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
1. O Torneio será disputado em Sistema Suíço de 11 sessões, em partidas de 3 minutos 
acrescidos de 2 segundos por lance por jogador sendo utilizado o programa Swiss Manager. 
2. Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, a respectiva classificação 
final será determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 
a) resultados entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si; 
b) sistema Bucholz, cortando o pior resultado; 
c) sistema Buchholz total; 
d) sistema Progressivo; 
e) maior número de partidas ganhas; 
f) partidas de 3’+2”/lance até se encontrar um vencedor, com sorteio de peças para a primeira 
partida, alternando nas seguintes. 
3. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. 
4. A Direcção da Prova e a Arbitragem será de Albino Faria da Silva e Alzira Silva. 
 
F. LOCAL E HORÁRIO 
1. O Torneio será realizado no dia 1 de Maio de 2018, no Centro Cultural de Cucujães, com a 1ª 
sessão a ter inicio pelas 15H00. 
 
G. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A inscrição e participação no Torneio presume a aceitação expressa das disposições contidas no 
presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis. Os casos omissos 
serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e da FIDE. 
 

Departamento de Xadrez 
Núcleo de Atletismo de Cucujães 


