
II TORNEIO DE XADREZ DO ARUNCA 

Soure, 21 maio 2022 

 

 

 

 

 

1. O II Torneio de Xadrez do Arunca realiza-se a 21 de maio de 2022, no Pavilhão 

Multiusos Soure (Google Maps), em Soure (40.054849, -8.626091).  

 

2. O torneio é organização pelo Casa do Povo de Vila de Anços e pela Câmara 

Municipal de Soure, com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra e da 

Federação Portuguesa de Xadrez, e faz parte do Circuito Nacional de Semirrápidas 

2021/2022.  

 

3. O torneio é aberto a todos os jogadores filiados na FPX na presente época.  

 

4. O torneio será disputado em sistema suíço a 8 sessões ao ritmo de jogo de 15 

minutos mais 5 segundos por lance, sendo utilizado no programa SWISSMANAGER 

para o cálculo dos emparceiramentos, classificação e desempates, que serão os do 

regulamento de competições da FPX.  

Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];  

Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  

Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);  

Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);  

Maior número de vitórias [12];  

Maior número de jogos de pretas [53];  

 

5. A taxa de inscrição, a pagar no local, será de €10 (€5 para jogadores nascidos em 

2006 e depois, e para jogadores filiados por clubes do distrito de Coimbra). A inscrição é 

gratuita para os mestres e para jogadores do clube organizador.   

 

6. As inscrições deverão ser enviadas até às 23h59m do dia 19 de maio para: 

xadrezvnancos@sapo.pt, ou para: João Cruz (927510121); Nuno Gonçalves 

(937051456). 

Os jogadores deverão indicar o seu nome, clube e ID FIDE. 

 

7. Serão eliminados os jogadores que faltarem a duas sessões.  

 

8. Calendário da prova:  

10h30m - 1.ª sessão  

11h20m - 2.ª sessão  

12h10m - 3.ª sessão  
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14h45m - 4.ª sessão  

15h35m - 5.ª sessão  

16h25m - 6.ª sessão  

17h15m - 7.ª sessão  

18h05m - 8.ª sessão  

18h55m – Cerimónia de encerramento e entrega de prémios  

 

9. A Direção da prova estará a cargo de Arlindo Pimentel, e a arbitragem de Paulo 

Rocha. 

 

10. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

1º classif.:  250€ + troféu 

2º classif.:  150€ + troféu  

3º classif.:  100€ + troféu   

4º classif.:  65€ + troféu  

5º classif.:  40€ + troféu  

6º classif.:  30€ + troféu 

7º classif.:  25€ + troféu 

8º classif.:  25€ + troféu 

9º classif.:  20€ + troféu  

10º classif.:  20€ + troféu 

11º-15º classif.: 15€ + medalha  

Troféus para as três primeiras equipas.  

Troféus para os três primeiros jogadores de cada escalão e feminino.  

Troféu para o melhor classificado do município de Soure* e do clube organizador*. 

Os prémios assinalados com * são acumuláveis.  

 

11. Serão observadas as regras de partidas semirrápidas da FIDE e o Regulamento de 

Competições da FPX. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da prova. 

 

12. A participação na prova implica a aceitação do presente regulamento. Os 

participantes autorizam a organização a utilizar os dados pessoais proporcionados, assim 

como as fotos ou vídeos, para as finalidades próprias relacionadas com a gestão do torneio 

e a sua divulgação na Internet e meios de comunicação social. 

 

13. Todas as regras, normas e sugestões da Direção Geral de Saúde serão cumpridas 

e atualizadas diariamente. De momento, é recomendado pela direcção de prova o uso de 

máscara durante o torneio. 

 


