
 

 

  

       
 
 

Torneio do Centenário – Sport Operário Marinhense 
 

REGULAMENTO 
 

Federação Portuguesa de Xadrez 

 
Marinha Grande - Portugal 29 de janeiro de 2023 

 
 

1. Enquadramento 
O Torneio do Centenário é um torneio de xadrez de partidas semirrápidas organizado pelo 
Sport Operário Marinhense, sendo esta prova aberta a todos os jogadores federados.  
 
O Torneio do Centenário inclui-se no Circuito Nacional de Semirrápidas da época de 2022/2023, 
integrado no Portugal Chess Tour da Federação Portuguesa de Xadrez. 
 

2. Organização, direção e arbitragem 
A organização, a direção do torneio, são da responsabilidade do Sport Operário Marinhense, 
cuja sede é na Rua 25 de abril, n.º 30, 2430-313 Marinha Grande. A arbitragem é da 
responsabilidade da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX). 
 

3. Destinatários, inscrições e taxas 
O Torneio do Centenário, destina-se unicamente a jogadores federados pela Federação 
Portuguesa de Xadrez, contando para a classificação de pontos ELO. A prova é limitada a 150 
jogadores. 
 
Os jogadores já filiados na Federação Portuguesa de Xadrez devem efetuar a sua inscrição para 
o email geral@operariomarinhense.com. 
 
Jogadores estrangeiros sem número FIDE devem contactar a sua federação ou a organização 
para obter tal identificação. 
 
As inscrições tornam-se válidas logo após o final do prazo em que foram efetuadas, sendo 
necessária a sua confirmação após o pagamento da taxa para a conta do Banco Santander PT50 
0018 220500151307020 41 do Sport Operário Marinhense, e envio do comprovativo respetivo, 
para o email geral@operariomarinhense.com. Se for solicitado o cancelamento após o prazo 
de inscrição em que foi efetuada, os valores serão igualmente devidos. 
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Os prazos e taxas de inscrição obedecerão à seguinte tabela: 
 
Pedidos de inscrição até 15-01-2023 22-01-2023 27-01-2023 
Seniores 10€ 12€ 14€ 
Veteranos, Sub-20 e Sub-18 6€ 8€ 10€ 
Sub-8 a Sub-16 e jogadores do SOM 4€ 6€ 8€ 
GM1, WGM2, IM3, WIM4 gratuito gratuito 8€ 
1 Grande Mestre; 2 Grande Mestre Feminina; 3 Mestre Internacional; 4 Mestre Internacional 
Feminina 
 
Se o limite de jogadores não tiver sido atingido podem-se aceitar inscrições de última hora até 

às 9h30 no dia da prova. Á inscrições no dia da prova aplica-se a taxa única de 20€ por jogador, 
a qual deve ser paga em dinheiro. 
 

4. Títulos, apoios de participação e prémios 
São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados. 
 
Os primeiros 10 classificados terão direito a um apoio de participação de: 
1.º Classificado: 270,00€ 
2.º Classificado: 170,00€ 
3.º Classificado: 100,00€ 
4.º Classificado: 50,00€ 
5.º Classificado: 35,00€ 
6.º Classificado: 35,00€ 
7.º Classificado: 35,00€ 
8.º Classificado: 35,00€ 
9.º Classificado: 35,00€ 
10.º Classificado: 35,00€ 
 
Apenas os jogadores presentes na cerimónia de entrega de prémios têm direito aos mesmos. 

5. Condições técnicas 
O Torneio do Centenário de Semirrápidas será jogado em Sistema Suíço em partidas de 10 
minutos mais cinco segundos de acréscimo por cada lance por jogador, com pelo menos 7 
Rondas, dependendo do número de participantes. O emparceiramento será efetuado pelo 
programa Swiss Manager.  
 
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento das Competições e 
Filiações da FPX atualmente em vigor (Artigo 31º). 
 
Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. Não serão atribuídos 
byes para faltas anunciadas. 
 
A Equipa de Arbitragem será nomeada oportunamente. 



 

 

  

 

6. Local de jogo e calendário 
O torneio disputa-se no dia 29 de janeiro de 2023, nas instalações do Sport Operário 
Marinhense, rua 25 de abril, n.º 30, 2430-313 Marinha Grande. 
 
Calendário para a prova com 7 Rondas: 
9h30 Abertura do torneio 
9h35 às 10h20 Confirmação de inscrições e inscrições de última hora 

10h25 Lançamento do emparceiramento da 1ª Ronda 

10h30 Cerimónia de Abertura 

10h45 Realização consecutiva da 1ª, 2ª e 3ª Rondas 

13h00 (estimativa) Intervalo para o almoço 

14h45 Realização consecutiva da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Rondas 

18h15 (estimativa) Entrega de prémios 
 
A hora de início das Rondas, exceto a ronda inaugural e as seguintes a interrupções, poderão 
ser ajustadas para terem início logo após o final do último jogo da Ronda anterior. 
 

7. Disposições Finais 
A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no 
presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis. 
 
Os casos omissos serão decididos pela Direção da Prova tendo em conta os Regulamentos da 
FPX e da FIDE. 
 

 
 

Sport Operário Marinhense, 14 de dezembro de 2023 


