
 
 

Torneio de Xadrez do Centenário 
 

2016 setembro 24 
 
ORGANIZAÇÃO: O Torneio é organizado pelo Orfeão de Águeda, através da sua Secção de Xadrez com o 
apoio da Associação de Xadrez de Aveiro. 
 
PARTICIPANTES: Podem participar todos os jogadores, filiados na Federação Portuguesa de Xadrez. A 
prova contará para a LISTA ELO DE SEMI-RÁPIDAS da FIDE, Federação Internacional de Xadrez. A 
Organização reserva o direito de admissão no torneio. 
 

INSCRIÇÕES: Devem ser efetuadas para:          � nasate@gmail.com 
 
Taxas de inscrição: 

• 8 € por atleta, até 20 de setembro; após esta data acrescem 2 € por inscrição  
• Isentos: titulados grande-mestre, mestre internacional e mestre FIDE. 

 
LOCAL DA PROVA: Escola Secundária Marques de Castilho, em Águeda. 
 
SISTEMA DE JOGO: Sistema suíço de 7 sessões, usando o programa Swiss Manager.  
Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento informatizado, exceto erro na 
introdução de resultados.  
O sistema de desempate é o previsto no artigo 31 do Regulamento de Competições e Filiações da FPX, sendo 
a classificação final determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 
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 [12]; 
f) Maior número de jogos de pretas [53]; 
g) Sorteio. 
 
RITMO DE JOGO: Cada jogador terá 15´ de reflexão, acrescidos de 5´´ por lance. 
 
DIREÇÃO/ARBITRAGEM: Alzira Silva, árbitro FIDE e Albino Faria Silva, do Quadro Nacional de Árbitros. 
 
FALTAS DE COMPARÊNCIA: Serão eliminados os jogadores que derem 1 falta de comparência sem 
justificação plausível. 
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CASOS OMISSOS: Em tudo o não previsto neste regulamento serão aplicadas as Regras do Jogo de Xadrez 
da FIDE e o RCP da FPX. 
 
 
PROGRAMA-HORÁRIO: A prova será efetuada no seguinte horário: 
1ª sessão:  11.00 horas 
2ª sessão:  11.50 horas 
3ª sessão:  12.40 horas 
4ª sessão:  15.00 horas 
5ª sessão:  15.50 horas 
6ª sessão:  16.40 horas 
7ª sessão:  17.30 horas 
                              Entrega de prémios: 18.20 horas 
 
 PRÉMIOS: 
 

 
 
 
 
 

Taça para os vencedores masculino e feminino 
Medalhão para os melhores sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-08 (tendo em conta que um sub-08, por 
exemplo, é também sub-16).  

 1º -  120 €           5º  -   30 €  
2º -  70 €           6º  -   20 € 
3º -  60 €  7º  -   15 € 
4º -  40 €  8º  -   15 €  
 


