
III TORNEIO DE INVERNO 

DA AXDC 
 

 

1. O “III Torneio de Inverno da AXDC” é um torneio de xadrez organizado pela 

Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra, com o apoio do Círculo de Xadrez 

de Montemor-o-Velho e Casa do Povo de Vila Nova de Anços. 

2. A prova decorrerá no Alcáçova, (Av. José de Nápoles), Montemor-o-Velho 

3. O calendário da prova é o seguinte: 

1ª sessão – 6 de fevereiro, 20.30h.  

2ª sessão – 7 de fevereiro, 14.00h.  

3ª sessão – 7 de fevereiro, 19.30h.  

4ª sessão – 8 de fevereiro, 10.30h.  

5ª sessão – 8 de fevereiro, 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 AXDC 

(axcoimbra@gmail.com) 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 8€ (mais €2 para pagamento das taxas FIDE), devendo 

ser paga antes do início da 2ª sessão. Desconto de 50% para os escalões sub16 e 

abaixo.  

10. A prova será homologada para ELO FIDE. 

11. A direcção da prova está a cargo de Ana Galvão Mendes, e a arbitragem a cargo 

de Paulo Rocha (FA) 
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12. Prémios  

1º prémio € 120 

2º prémio € 70 

3º prémio € 50 

4º prémio € 25 

5º prémio € 15 

6º prémio € 10 

Total € 290 

Troféus para os três primeiros classificados, duas primeiras equipas, 1ª feminina, 

1º veterano, 1º sub16. 

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. 

 

APOIOS 

 

 

 

ADENDA: há condições especiais de alojamento; para mais informações, contactar Carlos 

Mendes (casmendes@sapo.pt, ou telemóvel 929030773) 

O Hotel Abade João (a cerca de 300 metros do local de jogo) tem as seguintes condições por dia 

com pequeno almoço:  

Quarto individual 17,50 €  
Quarto duplo 28,00 € 
Quarto triplo 38,50 € 
Quarto quádruplo 49,00 € 

 

As refeições são a 7,50 €.  
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