
IV TORNEIO CIDADE DO BARREIRO 2022 
Comemorativo do 30.º Aniversário  

do Plano de Desenvolvimento de Xadrez do Barreiro   
 

1 de outubro de 2022 

REGULAMENTO 

1. ORGANIZAÇÃO 
 
O IV TORNEIO CIDADE DO BARREIRO 2022 é organizado pela Associação de Xadrez de Setúbal, faz 
parte do Circuito Nacional de Semi-Rápidas 2021/2022 da Federação Portuguesa de Xadrez e in-
sere-se nas atividades previstas para comemorar os 30 anos do Plano de Desenvolvimento de Xa-
drez do Barreiro e do Clube de Xadrez do Barreiro. 
 

2. APOIOS 
  
- Federação Portuguesa de Xadrez 
- Clube Xadrez do Barreiro 
- Escola Secundária Augusto Cabrita 
- Câmara Municipal do Barreiro 
- União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 
- União das Freguesias do Barreiro e Lavradio 
 

3. DATA E LOCAL  
 
O torneio realiza-se no dia 1 de Outubro de 2022 no refeitório da Escola Secundária Augusto Ca-
brita, sita na Rua Maria Lamas 4A, 2830-088 Barreiro (junto ao Hospital do Barreiro). 
 

4. PARTICIPANTES  
 
O torneio é aberto a todos os jogadores filiados na FPX na época 2021/2022. A prova contará para 
ELO FIDE de semi-rápidas.   
 

5. SISTEMA DE JOGO 
 
Sistema suíço de 9 sessões, com ritmo de 10 minutos + 5 segundos/lance. 
 

6. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições terão de ser feitas EXCLUSIVAMENTE via plataforma eletrónica da FPX - https://clu-
bes.fpx.pt/  com as credenciais de cada clube, até às 24 horas de 30/09/2022. Não serão aceites 
inscrições no dia da prova. 
 
O seu pagamento deverá ser feito para a conta da Associação de Xadrez de Setúbal com o NIB 0035 
0141 0009 2961 63052, e o comprovativo enviado para axs.competicoes@gmail.com ou apresen-
tado no local da prova. As inscrições sem apresentação do comprovativo de pagamento até ao início 
da 2ª sessão serão anuladas. 
 
 

https://clubes.fpx.pt/
https://clubes.fpx.pt/
mailto:axs.competicoes@gmail.com


 

7. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

 Sub 08, 10, 12 Sub 14, 16, 18, 20 Restantes FM,  IM, GM 

Até às 24h do dia 26/09 5 € 10 € 15 € ISENTOS 

Até às 24h do dia 30/09 10 € 15 € 20 € 20 € 

 

8. PROGRAMA E DESEMPATES 
 
Os emparceiramentos, desempates e classificação final serão efetuados pelo programa Swiss-Ma-
nager. Os critérios de desempate serão os estabelecidos pelo Regulamento de Competições da FPX 
em vigor: 
 
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. 
 

9. HORÁRIO 
 

10h00: 1ª sessão  
10h45: 2ª sessão 
11h30: 3ª sessão 
12h15: 4ª sessão  
15h00: 5ª sessão  
15h45: 6ª sessão  
16h30: 7ª sessão  
17h15: 8ª sessão  
18h00: 9ª sessão  
19h00: Entrega de prémios  
 

10. PRÉMIOS 
 
Classificação geral: 
 

1º 400,00 € + troféu 

2º 250,00 € + troféu 

3º 150,00 € + troféu 

4º 100,00 € 

5º 80,00 € 

6º 70,00 € 

7º 65,00 € 

8º 60,00 € 

9º 55,00 € 

10º 50,00 € 



 

Prémios de ELO (não acumulam com outros prémios): 

1º sub 2000 ELO     35,00 € 

1º sub 1800 ELO       35,00 € 

1º sub 1600 ELO   35,00 € 

 

Prémios de escalões (não acumulam com outros prémios): 

1ª Feminina 45,00 € + troféu 

1º Vet +65 30,00 € + troféu 

1º Vet +50 30,00 € + troféu 

1º Sub 20 30,00 € + troféu 

1º Sub 18 30,00 € + troféu 

1º Sub 16 30,00 € + troféu 

1º Sub 14 30,00 € + troféu 

1º Sub 12 Livro + troféu 

1º Sub 10 Livro + troféu 

1º Sub 08 Livro + troféu 

 
Caso um jogador se qualifique para mais de um prémio monetário, terá direito ao de valor mone-
tário mais alto.  
 
Prémios de equipas: 

Troféus para as 3 primeiras equipas, somando-se os pontos obtidos pelos 4 melhores classificados 

de cada uma. Em caso de igualdade, desempata o melhor classificado de cada equipa. 

A entrega de subsídios e prémios será feita após a conclusão da última partida, estimando-se um 

período máximo de 30 minutos para a organização ordenar as classificações e definir os premiados. 

A ausência do jogador premiado na cerimónia de entrega de prémios implicará a perda do prémio. 

11. NOTAS TÉCNICAS 
 

 Serão eliminados os jogadores que derem 2 faltas de comparência. 

 A derrota por Falta de Comparência será aplicada se um jogador não der inicio à sua partida 
antes da "seta" cair, isto é, a tolerância-zero não se aplica. 

 Não são permitidos dispositivos eletrónicos ligados na área de jogo durante as sessões. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova e equipa de arbitragem, de acordo com 

as Regras de Xadrez da FIDE e o Regulamento de Competições da FPX em vigor. 

 A Direção da prova estará a cargo da AXS.  

 A equipa de arbitragem será nomeada oportunamente. 

 

Barreiro, 6 de setembro de 2022 

A Direção da A.X. Setúbal 

 



                                

                  


