
 

22º Torneio FIDE PDX do Barreiro 

 

REGULAMENTO 

 

1. Organização 

O 22º Torneio FIDE do Barreiro, comemorativo do 24º aniversário do Clube de Xadrez do 

Barreiro, é organizado pelo Plano de Desenvolvimento de Xadrez do Barreiro (PDX) e pela 

Secção de Xadrez da Cooperativa Cultural Popular Barreirense. Conta com o apoio do 

Município do Barreiro e da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal e está inserido no 

circuito AXS de torneios FIDE. 

 

2. Participantes 

Será requerida a homologação para Elo FIDE, pelo que só poderão participar jogadores 

filiados na FPX.  

 

3. Inscrições 

• As inscrições têm um custo de 3 (três) euros e deverão ser enviadas por email para 

luissimoesreis@sapo.pt até às 22h00 do dia 12 de Novembro de 2016.   

• Será eliminado qualquer jogador que faltar a duas sessões.   

• Os jogadores poderão pedir para não serem emparceirados no máximo em duas das 

sessões (bye = 1/2 ponto no primeiro pedido e 0 pontos no segundo pedido), tendo 

que o fazer com a devida antecedência à organização.  

4. Sistema de jogo 

 A prova será disputada em sistema suíço de 6 sessões, se o número de participantes não 

ultrapassar os 30, ou 7 sessões se ultrapassar esse número. O emparceiramento será 

efectuado usando o programa Swiss-Manager. 

 

5. Local, calendário e horário das sessões 

• A prova irá decorrer nas instalações da Cooperativa Cultural Popular Barreirense, sita 

na Rua Miguel Bombarda 64C, no Barreiro.  

• Os dias reservados para o torneio são os seguintes:  

1ª Sessão – 13/11/2016 (domingo) às 10h00 

2ª Sessão – 13/11/2016 (domingo) às 15h00 

3ª Sessão – 18/11/2016 (6ª feira) às 20h30 (a eliminar se forem só 6 sessões) 

4ª Sessão – 20 /11/16 (domingo) às 10h00 

5ª Sessão – 20/11/2016 (domingo) às 15h00 

6ª Sessão – 27/11/2016 (domingo) às 10h00 

7ª Sessão – 27/11/2016 (domingo) às 15h00 

 

6. Ritmo de jogo 

As partidas decorrerão no ritmo de 90’+30’’por lance. 

 

7.  Sistema de desempate 

De acordo com o Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez:  



 

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 [68];  

f) Maior número de jogos de pretas [53]; 

g) Sorteio 

 

8. Direcção e Arbitragem 

A Direcção de Prova estará a cargo do PDX Barreiro e o árbitro principal será nomeado 

oportunamente.  
 

9. Casos Omissos  

Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção e Arbitragem de acordo com as Regras 

de Xadrez da FIDE e os Regulamentos da AXS e da FPX. A inscrição nesta prova implica a 

plena aceitação deste regulamento. 

 

10.  Prémios  

• Taças para os 3 primeiros classificados da geral. 

• Taça para a melhor equipa (contam os 4 melhores classificados da equipa) 

• Prémios de escalão: medalhas para os vencedores U08, U10, U12, U14, U16, U18, 

U20, Vet+50, Vet+65 e para a melhor feminina da geral.   

• Livros/revistas de xadrez a sortear pelos presentes. 

 

 

 

Barreiro, 29 de Outubro de 2016 


