
VI Torneio de Xadrez 

São Paio e São Sebastião

Integrado no Circuito Nacional de Semirrápidas

Domingo

1. Data / Local - O torneio realiza-se no dia 16 de junho de 2019, ao ar livre, na 
Coreto), Guimarães (em caso de tempo chuvoso, será 
Semirrápidas 2018/2019 da FPX e contará para 
 

2. Organização / Apoios - O torneio é coorganizado pela 
São Sebastião, da Cidade de Guimarães, e 
da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e da Associação de Xadrez do Distrito de Braga (AXDB).
 

3. Direção da prova – João Martinho (id: 1926403)
Arbitragem da prova – João Martinho (id. 1926403), Carlos Baptista (id: 
João de Meira. 
 

4. Destinatários / filiação na FPX - O torneio 
Todos os jogadores, portugueses ou estrangeiros, que queiram participar no torneio deverão estar filiados na 
FPX através de um clube português. Caso queiram filiar
da inscrição no torneio, uma taxa adicional 
jovens sub 08 a sub 12: grátis; jovens sub 14 a sub
clube devem ser acompanhados pelo nome completo, data de nascimento, 
documento de identificação, número de identificação fiscal, endereço postal, profissão, contacto tele
mail.  
 

5. Ritmo de jogo: 15 minutos + 3 segundos por cada lance efetuado / jogador.
 

6. Sistema: suíço de 8 rondas, com emparceiramentos, cla
Manager. Os critérios de desempate

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];
(1,0,N,N,0,N);  c) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);
e) Maior número de vitórias [68];  f) Maior número de jogos de pretas [53]; 
Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento, exceto se o erro for imputável à 
organização e se a reclamação for feita antes do início dos jogos da ronda posterior à do erro qu
 

7. Faltas de comparência   
1. Tempo de tolerância para eventuais faltas de comparência no tabuleiro: 
2. Serão permitidos 2 byes de ½ ponto nas três primeiras rondas, desde que solicitadas previamente à Direção 
da prova (antes do respetivo emparceiramento).
3. Apenas é permitida uma falta de comparência com justificação não aceite pela Direção (
emparceirado e atribui-se-lhe derrota e 
é eliminado. Se a falta ocorrer na 1ª ronda sem que a Direção seja previamente avisada, o jogador será 
automaticamente eliminado. 
 
 
 
 
 

  

 

 

Torneio de Xadrez do “Dia da União das Freguesias de

São Paio e São Sebastião” (Cidade de Guimarães)

Integrado no Circuito Nacional de Semirrápidas

Domingo, 16 de junho de 2019 
 

Regulamento 
 

se no dia 16 de junho de 2019, ao ar livre, na Alameda de S. Dâmaso

(em caso de tempo chuvoso, será num local abrigado), faz parte do 
e contará para Elo FIDE de semirrápidas. 

O torneio é coorganizado pela União das Freguesias da Oliveira
Sebastião, da Cidade de Guimarães, e pelo Clube de Xadrez da Escola EB 2,3 João de Mei

da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e da Associação de Xadrez do Distrito de Braga (AXDB).

João Martinho (id: 1926403) 
João Martinho (id. 1926403), Carlos Baptista (id: 1930770) e outros a nomear pelo CXE 

O torneio é aberto a todos os jogadores filiados na FPX na época 2018/2019. 
Todos os jogadores, portugueses ou estrangeiros, que queiram participar no torneio deverão estar filiados na 

ortuguês. Caso queiram filiar-se através do clube organizador
da inscrição no torneio, uma taxa adicional para as despesas de filiação na FPX (tratando

12: grátis; jovens sub 14 a sub 20: 4€; seniores e veteranos: 8€).
clube devem ser acompanhados pelo nome completo, data de nascimento, 
documento de identificação, número de identificação fiscal, endereço postal, profissão, contacto tele

: 15 minutos + 3 segundos por cada lance efetuado / jogador.  

, com emparceiramentos, classificações e desempates 

critérios de desempate serão aplicados pela seguinte ordem: 
a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];

c) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N); d) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N); 
f) Maior número de jogos de pretas [53];  g) Sorteio.

Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento, exceto se o erro for imputável à 
organização e se a reclamação for feita antes do início dos jogos da ronda posterior à do erro qu

1. Tempo de tolerância para eventuais faltas de comparência no tabuleiro: 5 minutos. 
½ ponto nas três primeiras rondas, desde que solicitadas previamente à Direção 

respetivo emparceiramento). Não haverá byes de 0 pontos. 
3. Apenas é permitida uma falta de comparência com justificação não aceite pela Direção (

lhe derrota e 0 pontos). Após a 2ª falta de comparência nestas con
na 1ª ronda sem que a Direção seja previamente avisada, o jogador será 

as Freguesias de Oliveira, 

(Cidade de Guimarães) 

Integrado no Circuito Nacional de Semirrápidas 

Alameda de S. Dâmaso (junto ao 
faz parte do Circuito Nacional de 

Freguesias da Oliveira do Castelo, São Paio e 
da Escola EB 2,3 João de Meira, com o apoio 

da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e da Associação de Xadrez do Distrito de Braga (AXDB). 

1930770) e outros a nomear pelo CXE 

a todos os jogadores filiados na FPX na época 2018/2019. 
Todos os jogadores, portugueses ou estrangeiros, que queiram participar no torneio deverão estar filiados na 

se através do clube organizador, deverão pagar, além 
para as despesas de filiação na FPX (tratando-se de 1ª filiação - 

€; seniores e veteranos: 8€). Os pedidos de filiação no 
clube devem ser acompanhados pelo nome completo, data de nascimento, naturalidade, número do 
documento de identificação, número de identificação fiscal, endereço postal, profissão, contacto telefónico, e-

 segundo o programa Swiss 

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11]; b) Buchholz corrigido [37] 
Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);   

g) Sorteio. 
Não se aceitará nenhum tipo de reclamação sobre o emparceiramento, exceto se o erro for imputável à 
organização e se a reclamação for feita antes do início dos jogos da ronda posterior à do erro que se reclama. 

minutos.  
½ ponto nas três primeiras rondas, desde que solicitadas previamente à Direção 

3. Apenas é permitida uma falta de comparência com justificação não aceite pela Direção (o jogador foi / é 
2ª falta de comparência nestas condições, o jogador 

na 1ª ronda sem que a Direção seja previamente avisada, o jogador será 



8. Inscrições – prazos e taxas de inscrição 

Jogadores Regime 
Até 7 de 

junho 

De 8 a 13 de 

junho 

Depois de 13 de 

junho 

Sub 18, Sub 20, séniores, veteranos Geral 9€ 11€ Taxa única: 12,50€. 
Só através e após 
confirmação por 
contacto telefónico 
com a organização. 

Sub 08 a Sub 16 Geral 7,5€ 9€ 

Sub 18, Sub 20, séniores, veteranos Clubes AXDB 7,5€ 9€ 

Sub 08 a Sub 16 Clubes AXDB 6€ 7,5€ 

Titulados FIDE   Grátis 11€ 

As inscrições (nome, data de nascimento, clube e elo de SR) devem ser enviadas para o e-mail 
xadrezjmeira@sapo.pt  ou xadrezjmeira@gmail.com até às 23.59 horas dos dias assinalados no quadro dos 
prazos de inscrição, sendo limitadas às primeiras 100 inscrições, a partir dos quais novas inscrições poderão 
ser aceites ou não, conforme disponibilidade logística da organização, através dos contactos: Telemóvel - 

(00351) 964677356 ou Telefone Fixo - (00351) 253518934. 
As taxas de inscrição devem ser pagas na conta da CGD do Clube de Xadrez da Escola João de Meira: 
 (IBAN PT50003520400003783063034), devendo de seguida o comprovativo ser enviado para um dos e-mails 
acima referidos, com a identificação dos jogadores pagantes.  
Em último caso, em acordo com a Direção, poderão também ser pagas no local e dia da prova, até ao início da 
1ª ronda. 
Em casos de desistência da participação no torneio após o 1º período de inscrições por factos não imputáveis à 
organização da prova, não haverá lugar a reembolso das mesmas. 
 

9. Horário das sessões:  
9.30h – Receção e acreditação dos participantes; Cerimónia de Abertura; 
10. 25h – sorteio e publicação do emparceiramento para a 1ª ronda. 
10.30h – 1ª ronda, à qual se seguem sucessivamente a 2ª e a 3ª ronda, de manhã; 
12-30h – pausa para almoço; 
14.45h – 4ª ronda, à qual se seguem sucessivamente a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª ronda; 
18.30h (aproximadamente) – Cerimónia de Encerramento e de entrega dos prémios. 
 

10. Prémios: serão distribuídos os seguintes prémios: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os prémios monetários não são acumulativos, dando-se prioridade ao de maior valor. Mas, exceto os três primeiros da 
Geral, podem acumular com a medalha (exemplo: o 1º sub 18 é o 8º da Geral: ganha os 20€ da geral e a medalha de 1º 
sub 18, passando o prémio de 10€, sem medalha, para o 2º sub 18). Cada jogador só poderá ser candidato aos prémios da 
Geral e do próprio escalão. Só terá direito ao prémio quem estiver presente na Cerimónia respetiva. 

 

11. Os participantes autorizam que os seus dados e fotos ou vídeos sejam usados pela Organização na gestão do torneio e na 
divulgação deste e da modalidade do Xadrez na Internet e Meios de Comunicação Social. 
 

12. Serão observadas as regras FIDE de partidas semirrápidas, exceto o Artigo A3. Em tudo o omisso, regem os regulamentos 
da FPX e da FIDE. Eventuais protestos serão dirigidos por escrito à Direção da prova, que decidirá. Não haverá recurso das 
decisões da Direção e da Arbitragem. É suposto que os jogadores inscritos e participantes conheçam e aceitem o presente 
regulamento. Brevemente haverá informações sobre restaurantes e preços de refeições, bem como visitas a museus e 
monumentos nacionais de Guimarães (cuja entrada ao domingo de manhã é livre para cidadão nacionais). 
 

NOTA  - Paralelamente, será realizado um torneio aberto de semirrápidas para todos os interessados não filiados na 

FPX, a organizar no local, com inscrições gratuitas, podendo as mesmas fazer-se antecipadamente para os e-mails 

acima referidos. 

Pela Organização - João Martinho. 

Geral Prémios 

1º 250€ + Troféu 

2º 150€ + Troféu 

3º 100€ + Troféu 

4º 60€ 

5º 40€ 

6º 30€ 

7º 20€ 

8º 20€ 

9º 15€ 

10º 15€ 

Escalões Prémios 

1º sub 08, sub 10, sub 12, sub 
14, sub 16, sub 18, sub 20, 
vet.+50, vet.+65  e  
1ª feminine. 

10€ + medalha 

2º e 3º de cada um dos 
escalões referidos. 

medalha 

 

Clubes* Prémio 

1º, 2º e 3º  Troféu 
* (só clubes com 5 ou mais jogadores; contam os 5 
melhores classificados de cada clube; em caso de empate, 
privilegia-se o que fechar primeiro. 


