
 I TORNEIO DE CLÁSSICAS 

DO CENTRO NORTON DE MATOS 

 
 

1. O “I Torneio de Clássicas do Centro Norton de Matos” é um torneio de xadrez 

organizado pelo Centro Norton de Matos, com o apoio da Associação de Xadrez 

do Distrito de Coimbra, do Círculo de Xadrez de Montemor-o-Velho e da Casa do 

Povo de Vila Nova de Anços. 

2. A prova decorrerá no ginásio do Centro Norton de Matos (R. Vasco da Gama, 

Coimbra) 

3. O calendário da prova é o seguinte: 

1ª sessão – 18 de dezembro, 20.30h.  

2ª sessão – 19 de dezembro, 14.00h.  

3ª sessão – 19 de dezembro, 19.30h.  

4ª sessão – 20 de dezembro, 10.30h.  

5ª sessão – 20 de dezembro, 15.30h.  

4. Ritmo de jogo: 90 minutos mais 30 segundos por lance. A tolerência é de 30 

minutos. Caso não haja relógios digitais disponíveis, poderá ser utilizado o ritmo 

120’ KO. 

5. O emparceiramento será efetuado pelo Swiss-Manager. Não serão aceites 

reclamações quanto ao emparceiramento, excepto em caso de erro na 

introdução de resultados. 

6. Os critérios de desempate são os do regulamento de competições da FPX. 

7. Cada jogador pode solicitar um bye de ½ ponto, desde que solicitados ao 

Director de Prova antes do final da sessão anterior. Esse bye só poderá ser 

solicitado numa das três primeiras sessões.  

8. As inscrições devem ser solicitadas para o e-mail da CNM (xadrez@cnm.pt) até 

às 23h59 da véspera do início da prova. Cada clube deve ceder um relógio digital 

por cada dois jogadores, sem o qual não se pode garantir a sua inscrição na 

prova. 

9. O valor da inscrição é de 10€, devendo ser paga antes do início da 2ª sessão. 

Desconto de 50% para os escalões sub16 e abaixo, e para os filiados pelo Centro 

Norton de Matos.  

10. A prova será homologada para ELO FIDE. 



11. A direcção da prova está a cargo de João Rafael, e a arbitragem a cargo de Paulo 

Rocha (FA) 

12. Prémios  

1º prémio € 80 

2º prémio € 40 

3º prémio € 20 

4º prémio € 15 

5º prémio € 15 

Total € 170 

Troféus para o vencedor, e medalhas para 2 e 3º classificados,  1ª feminina, 1º 

veterano, 1º sub16, 1º sub14, 1º sub12, 1º sub10 e 1º sub08. 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela direcção da prova e pela arbitragem em 

função das regras da FIDE e do regulamento de competições da FPX. 

14. A participação na prova implica a aceitação do presente regulamento. 

 

 


