
 

 Regulamento realizado a 24 de Junho de 2022 
 

 
REGULAMENTO GERAL  

1. DATA: Sábado, 2 de Julho pelas 9h30m 
2. LOCAL: R. Luís Calado Nunes H, 2870-340 Montijo                      GOOGLE MAPS:   P24H+9H Montijo 
3. APOIO: Associação de Xadrez de Setúbal 
4. ORGANIZAÇÃO: Comissão de Festas S.Pedro 2022 e Ateneu Popular do Montijo. 
5. TAXA INSCRIÇÃO: GRATUITO 
6. PARTICIPANTES: Aberto a todos e limitado a 11 equipas. 

Cada equipa é formada por 2 jogadores, sendo que entre eles é obrigatório um grau de parentesco, 
não sendo condição obrigatória, o(s) jogador(es) estarem filiados por algum clube.  
O 1º tabuleiro da equipa, será o elemento mais velho em idade.                                           
Enviar e-mail para: antoniopedrolopes@hotmail.com indicando: 
Nome da equipa, nome do 1º tabuleiro, ano de nascimento, nome do 2º tabuleiro e ano de 
nascimento. 

13. SESSÕES: Início da 1ª sessão 09h45m, sendo as restantes no máximo de 15 em 15 minutos.  
14. RITMO: 10 minutos até queda da “bandeira” para cada jogador. 
15. TOLERANCIA: Será plicada derrota por falta de comparência, se um jogador não der inicio à sua 

partida antes da "seta" cair, isto é a "tolerância-zero" não se aplica.  
16. SISTEMA DE JOGO: Até 7 Equipas: todos contra todos, mais de 7 equipas: Sistema Suíço, 

adaptando o número de sessões ao número de equipas inscritas. 
Será utilizado o SWISS- MANAGER para emparceiramentos, sendo utilizados os CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE de acordo com o Art.º31 do RC da FPX atualmente em vigor. 

17. DIREÇÃO DA PROVA: A indicar no local e antes do inicio da 1ª sessão. 
18. ARBITRAGEM: António Lopes que designará um árbitro auxiliar caso se justifique. 
19. PRÉMIOS: 1ª Equipa: 1 Taça   2ª Equipa: 1 Taça    3ª Equipa: 1 Taça 

      Medalhas de participação para todos os jogadores. 
20. OBSERVAÇÕES: 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 inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento, sendo que a mesma, não 
contará para ELO INTERNACIONAL. 
Pressupõe-se que os jogadores ao se inscreverem neste torneio, tem conhecimento das regras básicas 
do jogo de xadrez.  

 
 

A secção de Xadrez do Ateneu Popular do Montijo 
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