
 

 

 

III Open de Xadrez dos Ferroviários do Barreiro 
 

Sábado dia 21 de Abril de 2018 
 
1. Organização 

 

O torneio é organizado pela Secção de Xadrez do Grupo Desportivo dos Ferroviários 

do Barreiro no âmbito do 88º aniversário da fundação do Clube e conta com os 

patrocínios da Morapiaf, Churrasqueira Grelha do Vital, Pastelaria Bonanza e apoios 

da Associação de Xadrez de Setúbal e da Câmara Municipal do Barreiro. 

  

2. Participantes 

 

Terão direito a participar todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de 

Xadrez. 

 

3. Inscrições 

 

Geral - 5,00€. 

Para os jogadores Sub08 a Sub20 e Veteranos, a inscrição será de 3,00€. 

Devem ser enviadas para qualquer um dos seguintes contactos: 

Telemóvel: 918211661 – Carlos Ferreira 

ou para o e-mail: xadrez.ferroviarios@gmail.com  

 

Deverão ser efectuadas até às 24:00 dia 20 de Abril de 2018, findo este prazo e caso 

existam lugares disponíveis poderá a direcção da prova aceitar inscrições com uma 

sobretaxa de 1,00€. 

 

4.   Faltas de Comparência e exclusões 

 

a. A segunda falta de comparência, sem justificação ou no caso de a justificação não 

ser aceite pela organização, acarretará a exclusão da prova. 

b. Não serão emparceirados na terceira ronda os jogadores que não tenham 

efetuado o pagamento até ao final da segunda ronda. 

 

5.   Sistema de jogo 

 

A prova será disputada em sistema suíço a 7 sessões caso o número de atletas seja 

igual ou inferior a 50, passando para 8 rondas caso o número de inscritos seja 

superior. 

O emparceiramento será efetuado pelo programa SwissManager, não havendo 

recurso dos mesmos a não ser de algum eventual erro na introdução de resultados. 

 

6.     Ritmo de jogo 

 

As partidas terão um ritmo de jogo de 15 minutos com acréscimo de 5 segundos por 

lance. 

 

7.   Sistema de desempate 

 

De acordo com o Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez 

(FPX): 

1) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si;  

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

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

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

5) Maior número de partidas ganhas;  
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8.   Local, calendário e horário das sessões 

 

A prova decorrerá nas instalações do GDFB (Sito na Av. de Sapadores - Barreiro), GPS 

(38.656102,-9.0788122), no Sábado dia 21 de Abril, no seguinte horário: 

 

Receção: a partir das 13:00 (Confirmação das Inscrições) 

14:00 - 1ª Sessão 

14:40 - 2ª Sessão 

15:20 - 3ª Sessão 

16:00 - 4ª Sessão            

16:40 - 5ª Sessão 

17:20 - 6ª Sessão            

18:00 - 7ª Sessão 

18:40 - 8ª Secção a) Conforme ponto 5 

Sessão solene e beberete de comemoração do 88º Aniversário do Grupo Desportivo 

dos Ferroviários do Barreiro (Incluí cerimónia de entrega de Prémios). 

 

9.  Direcção e Arbitragem 

 

A Direção de Prova é da responsabilidade do GDFB, e a equipa de arbitragem será 

designada oportunamente. 

 

10.  Casos Omissos 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da prova e de arbitragem de acordo 

com as Regulamentos da FIDE e da Federação Portuguesa de Xadrez, não havendo 

recurso das suas decisões.  

A inscrição na prova implica a plena aceitação deste regulamento. 

 

11. Prémios 

 

ESCALÃO Prémio 

1º Absoluto TROFEU + 100,00€ 

2º Absoluto TROFEU + 75,00€ 

3º Absoluto TROFEU + 60,00€ 

4º Absoluto 50,00€ 

5º Absoluto 40,00€ 

1ª Equipa TROFEU 

1º Veterano +65 TROFEU 

1º Veterano +50 TROFEU 

1º Sub-20 TROFEU 

1º Sub-18 TROFEU 

1º Sub-16 TROFEU + Jogo Oferta Morapiaf 

1º Sub-14 TROFEU + Jogo Oferta Morapiaf 

1º Sub-12 TROFEU + Jogo Oferta Morapiaf 

1º Sub-10 TROFEU + Jogo Oferta Morapiaf 

1º Sub-08 TROFEU + Jogo Oferta Morapiaf 

1ª Feminina TROFEU 

1º GDFB TROFEU 

 

Obs. - A classificação por equipas será estabelecida de acordo com a pontuação obtida 

pelos 4 melhores jogadores da equipa e em caso de empate, segundo os critérios 

previamente definidos individualmente, conforme o ponto 7. 

 - Poderão ser adicionados outros prémios para lá da tabela acima definida. 

A Secção de Xadrez do GDFB  


