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REGULAMENTO  

 

IX TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DE FAMALICÃO 

 

1. Organização / Apoios 

1.1. O torneio é organizado pelo Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da 

Didáxis, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, AXDB - Associação 

de Xadrez do Distrito de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da 

Cooperativa de Ensino Didáxis. 

 

1.2. Este torneio é ainda parte integrante do Portugal Chess Tour 2021/2022 da FPX 

e será válido para Normas Internacionais e homologado para ELO FIDE.  

 

2. Data / Local 

O torneio realiza-se no Pavilhão Municipal das Lameiras, entre os dias 25 a 30 de 

julho de 2022. 

Morada: Rua Associação de Moradores das Lameiras – Antas, 4760-026 Vila Nova 

de Famalicão, Portugal. 

Coordenadas GPS: N 41° 24' 30.06'' W 8° 30' 55.74'' 

Mapa Google: https://goo.gl/maps/ErV8x1UpmvDKgrCQ8 

 

3. Direção e arbitragem  

Diretor: Mário Jorge Rodrigues Oliveira  

Contacto Telefónico: [+351] 933285684 

Árbitro principal: Bruno Lopes 

Árbitros: Carlos Vieira Dias, Flávio Peixoto e Paulo Rocha 

 

4. Participantes 

Poderão participar todos os interessados filiados na FPX na época de 2021/2022.  

https://goo.gl/maps/ErV8x1UpmvDKgrCQ8
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5. Inscrições  

5.1. As inscrições devem ser enviadas para o correio eletrónico: 

ticfxadrez@gmail.com ou feitas diretamente na página oficial do torneio em 

www.ticfxadrez.com onde poderão ser consultadas.   

 

5.2. Devem ser indicados os seguintes dados: 

- nome completo; contacto telefónico e correio eletrónico 

- data de nascimento e nacionalidade 

- clube  

- n.º FIDE e ELO  

 

5.3. Prazos e Taxas de inscrição:   

1.º prazo de inscrição até ao dia 10/07/2022: 

Jogadores Regime Taxas 

 
Séniores  Geral  30 €  

Veteranos  Geral  

 
25 €  

 
Sub 08-10-12-14-16-18-20  Geral  20 €  

Séniores  

 
AXDB  25 €  

Veteranos  AXDB  

 
20 €  

Sub 08-10-12-14-16-18-20  AXDB  

 
15 €  

Atleta 
 

CX A2D 
 

 
5 € 

 

FIDE Ranking: (> 2350 elo)  Isento 

GM, IM, WGM, WIM, FM, WFM   Isento 
 

  

http://www.ticfxadrez.com/
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2.º prazo: inscrições efetuadas depois do dia 10/07/2022 até 24/07/2022: 

Jogadores Regime Taxas 

 
Séniores  Geral  40 €  

Veteranos  Geral  

 
35 €  

 
Sub 08-10-12-14-16-18-20  Geral  30 €  

Séniores  

 
AXDB  30 €  

Veteranos  AXDB  

 
25 €  

Sub 08-10-12-14-16-18-20  AXDB  

 
20 €  

Atleta 
 

CX A2D 10 € 

FIDE Ranking: (> 2350 elo)  Isento 

GM, IM, WGM, WIM, FM, WFM  Isento 

 

Nome do Banco: Santander. Beneficiário: Associação Académica da Didáxis. 

NIB: 0018 000340755100020 55 => para transferências nacionais   

IBAN: PT50 0018 000340755100020 55 => para transferências internacionais   

 

5.4. O valor a pagar é líquido para a Organização, pelo que quaisquer despesas de 

pagamento serão da responsabilidade do ordenante. O participante deverá fazer 

prova do pagamento da taxa através do envio, por correio eletrónico, de cópia do 

comprovativo da transferência, para o endereço do torneio (ticfxadrez@gmail.com). 

Após a receção desse comprovativo a Organização confirmará a inscrição, que assim 

se torna definitiva.  

 

5.5. A Organização reserva-se o direito de recusar uma inscrição. As inscrições serão 

encerradas caso seja atingida a capacidade máxima da sala. 

 

5.6. Em caso de cancelamento de uma inscrição já paga, a Organização reembolsará 

100% do montante desde que o pedido de cancelamento ocorra até ao final do 1.º 

período. Eventuais despesas bancárias serão a cargo do jogador. 
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As taxas de inscrição não serão devolvidas após o final do primeiro prazo.  

 

6. Calendário   

6.1. Data-hora das sessões: 

Ronda       Data      Hora 

  25/07/2022  Acreditação (limite)  09:00 

1.ª  25/07/2022  Segunda   09:30 

2.ª  25/07/2022  Segunda   15:30 

3.ª  26/07/2022  Terça    09:30 

4.ª  26/07/2022  Terça    15:30 

5.ª  27/07/2022  Quarta    09:30 

6.ª  27/07/2022  Quarta    15:30 

7.ª  28/07/2022  Quinta    15:30 

8.ª  29/07/2022  Sexta    15:30 

9.ª  30/07/2022  Sábado   09:30 

 

Cerimónia de encerramento e entrega de prémios 15 minutos após terminar a 

última ronda.  

Os jogadores devem confirmar a sua presença no local do jogo antes das 09:00 

do dia 25/07/2022 ou não serão emparceirados na 1.ª ronda.  

 

6.2. A Organização, por razões que considere de força maior, pode introduzir 

reajustamentos.  
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7. Sistema e ritmo de jogo  

7.1. Sistema suíço de 9 rondas. Será utilizado o programa informático Swiss-

Manager, aprovado pela FIDE, para efeitos de emparceiramento, desempate e 

classificação.  

Caso a direção do torneio ache necessário, poderá ser utilizado sistema acelerado 

nas primeiras rondas. 

 

7.2. Cada jogador terá 1h30m para terminar a partida, com incremento de 30s por 

lance.  

 

7.3. O tempo de tolerância/espera para eventuais faltas de comparência no 

tabuleiro, após o início de cada ronda, será de 30 minutos.  

 

7.4. É vedado qualquer acordo de empate antes de concluídos 30 lances, por ambos 

os jogadores, sem acordo do árbitro.  

 

7.5. Os jogadores poderão (exceto os jogadores convidados) solicitar um máximo de 

3 Byes de ½ pt. nas 5 primeiras rondas devendo informar o árbitro principal e a 

direção da prova até 24 horas antes do início da sessão a que respeita 

(preenchimento do formulário próprio para o efeito). Os pedidos de Bye para a 1.ª 

ronda terão de ser efetuados por escrito, com antecedência mínima de 24 horas em 

relação ao início da sessão, através do correio eletrónico: ticfxadrez@gmail.com . 

 

8. Faltas de comparência  

8.1. Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1.ª jornada serão 

eliminados do torneio pela Organização, salvo situação com caráter excecional 

aceite pela direção da prova.  

 

8.2. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência.  
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9. Critérios de desempate 

Caso dois ou mais jogadores terminem com o mesmo número de pontos, serão 

aplicados os seguintes critérios:  

a) Confronto direto (se todos os jogadores empatados tiverem jogado entre si). 

[critério 11 do Swiss Manager]; 
 

b) Maior número de partidas, incluindo vitórias por “Forfeit”. [critério 65 do 

Swiss Manager]; 

c) Sistema ARPO (média da performance dos oponentes). [critério 55 do SM 

configurado de forma a não contar o oponente com o pior ELO e o ELO 

mínimo para jogadores sem ELO é 1200];  
 

d) Maior número de vitórias, excluindo vitórias por “Forfeit”. [critério 68 do 

SM];  
 

e) Bucholz, sem o pior resultado. (1,0,N,N,0,N) [critério 37 do SM];  
 

f) Sorteio.  

 

10. RESTRIÇÕES 

10.1. É estritamente proibido, e sem qualquer margem de tolerância, levar para a 

área de jogo qualquer dispositivo eletrónico. Na entrada, existirá uma receção onde 

poderão ser deixados os aparelhos eletrónicos. 

 

10.2. Quando um jogador terminar a sua partida, torna-se espectador e deverá 

abandonar a sala de jogo por forma a não perturbar os restantes jogadores. 

 

10.3. Não será permitido analisar as partidas terminadas, nem fumar, nem comer 

na área de jogo.  
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11. Subsídios de participação e prémios 

Classificação Geral: 

1.º ……………………………………………   1 200 € + Taça + Medalhão 

2.º ……………………………………………       800 € + Medalhão 

3.º …………………………………………….      600 € + Medalhão 

4.º …………………………………………….      400 € + Medalhão 

5.º …………………………………………….      200 € + Medalhão 

6.º até ao 10.º …….……………………………     100 € + Medalhão 
 

Classificação Feminina: 

1.º ……………………………………………     25 € + Medalhão 

2.º ……………………………………………         15 € + Medalhão 

3.º …………………………………………….        10 € + Medalhão 
 

Classificação Veteranos: 

1.º Veterano +50 …………………………… 25 € + Medalhão 

1.º Veterano +65 …………………………… 25 € + Medalhão 
 

Intervalos de Ranking: 

1.º Sub 2200 ( Elo 2000 a 2199 ) …….. 50 € + Medalhão 

1.º Sub 2000 ( Elo 1800 a 1999 ) …….. 50 € + Medalhão 

1.º Sub 1800 ( Elo 1500 a 1799 ) …….. 50 € + Medalhão 

1.º Sub 1500 ( Elo 0000 a 1499 ) …….. 50 € + Medalhão 

 

11.1. Serão atribuídos ainda outros prémios: primeiros classificados por escalões 

etários e primeira equipa. Para a classificação coletiva, somam-se os pontos dos 4 

melhores classificados de cada equipa. No caso de igualdade pontual, desempata o 

jogador melhor classificado (de cada uma das equipas), entre as equipas empatadas.  

 

11.2. Os prémios são acumuláveis.  

 

11.3. Para ter direito aos prémios, será necessário participar na sessão de 

encerramento.  
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12. Comité de apelo 

12.1. Será designado um comité de apelo cuja composição será anunciada no início 

da prova formado pelo diretor do torneio, dois atletas inscritos e dois suplentes 

também inscritos no torneio. 

 

12.2. Procedimento: Apelos contra decisões do árbitro principal terão de ser 

submetidos por escrito, em português ou inglês, ao Presidente do Comité de Apelo 

no prazo máximo de 30 minutos após o fim da sessão, acompanhado de uma caução 

no valor de 50€. Esta será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de 

Apelo lhe seja favorável. Caso contrário reverterá para a organização do torneio. 

 

12.3. Das decisões do Comité de Apelo não haverá recurso.  

 

13. Medidas Sanitárias 

13.1. O desenrolar do torneio estará sujeito às normas sanitárias vigentes da 

autoridade sanitária (DGS), bem como da FPX e FIDE, conforme for apropriado.  

 

13.2. No final de um jogo, os jogadores devem chamar o árbitro, sem se levantarem 

da sua mesa. O árbitro grava o resultado e recolhe os formulários. 

 

13.3. Não haverá espectadores na área de jogo durante toda a competição. Os 

jogadores que terminarem os seus jogos também devem sair da sala de jogo. 

 

14. Disposições Finais  

14.1. À Organização reserva-se o direito de admissão. 

 

14.2. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições 

contidas no presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que 

aplicáveis. 
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14.3. Os jogadores devem comparecer na sala de jogo, com indumentária adequada 

ao evento, e ter um comportamento correto e desportivo durante a competição. 

 

14.4. Os participantes autorizam a Organização a utilizar os dados pessoais 

proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para a sua divulgação na Internet e 

meios de comunicação social. 

 

14.5. Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da 

aplicação dos regulamentos da FPX e da FIDE. Quaisquer situações que, ainda assim, 

subsistam, serão resolvidas pela direção do torneio. 

 

14.6. A versão oficial do Regulamento é a Portuguesa, sendo a versão inglesa 

tradução. 

 

Vila Nova de Famalicão, 24 de junho de 2022. 

Clube de Xadrez A2D. 


