
CENTRO NÁUTICO MOITENSE 

IX TORNEIO DE XADREZ DAS FESTAS DE SETEMBRO DA 
MOITA (Nª. SRª. DA BOA VIAGEM)  

(PARTIDAS SEMI-RÁPIDAS) 
 

REGULAMENTO 
 

1. Organização 

O IX Torneio de Xadrez das Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem da Moita de 

partidas semi-rápidas realiza-se no dia 17 de Setembro de 2011. É organizado 

pelo Centro Náutico Moitense (CNM) com o apoio da Junta de Freguesia da Moita 

(JFM) e da Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal (AXS). 

 

2. Participantes 

Trata-se de um torneio aberto, pelo que podem participar todos os jogadores 

interessados no mesmo, estando, ou não, filiados na Federação Portuguesa de 

Xadrez (FPX). 

 

3. Inscrições 

São limitadas a cinquenta jogadores e podem ser feitas no local da prova trinta 

minutos antes do seu início. Para efectuar a inscrição será necessário a indicação 

do primeiro e último nome, a data de nascimento, se residem na freguesia da 

Moita, bem como a indicação do clube a que pertencem e o número da FPX, se for 

caso disso. No caso de quererem garantir as inscrições anteriormente, enviem por 

correio electrónico para jmachadoassuncao@gmail.com com os dados que atrás se 

solicitam. 

Os clubes participantes devem ser portadores de um relógio em condições de 

funcionamento, por cada dois jogadores inscritos. 

 

 

 

 

mailto:jmachadoassuncao@gmail.com


4. Local, calendário e horário das sessões 

As provas irão decorrer no Auditório da Biblioteca Municipal Bento de Jesus 

Caraça, na Moita, no dia 17 de Setembro de 2011, com início marcado para as 

14:30 horas. 

Realizar-se-ão no seis sessões, adequando-se o número de sessões ao número de 

concorrentes e ao tempo disponível para o torneio. 

 

5. Ritmo e Sistema de jogo 

O emparceiramento é efectuado pelo programa “Swiss Manager”, sendo atribuído 

a cada jogador quinze minutos para concluir a sua partida e utilizado o sistema 

suíço, com aplicação das regras de partidas semi-rápidas da FIDE e do 

Regulamento Geral da FPX. 

 

6. Sistema de desempate disputadas  

Para esta competição disputada no sistema suiço usaremos os seguintes critérios de 

desempate:  

a) resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si; 

b) sistema Brasileiro; 

c) sistema Buchholz; 

d) sistema Progressivo; 

e) maior número de partidas ganhas; 

f) maior número de partidas jogadas com as peças pretas; 

g) sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição. 

 

8. Direcção e Arbitragem 

A Direcção e Arbitragem do Torneio são da responsabilidade da Secção de Xadrez 

do CNM. O árbitro da prova será Miguel Silva. 

O torneio será contabilizado para o elo FPX de semi-rápidas. 

 

9. Casos Omissos 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela direcção do torneio. 

 

 

 

 



 

10. Prémios 

Brindes para todos os participantes e troféus, não acumuláveis, pela seguinte 

ordem: 

1º. classificado da geral; 

2º. classificado da geral; 

3º. classificado da geral; 

1º. classificado com idade inferior a 12 anos; 

1º. classificado com 12 anos ou mais e inferior a 16 anos; 

1º. classificado com 16 anos ou mais e inferior a 20 anos; 

1ª. classificada (feminino); 

1º. classificado veterano; 

1º. classificado residente na freguesia da Moita; 

1ª. Equipa classificada (mínimo de quatro atletas classificados, contando a soma 

dos pontos dos quatro atletas melhor classificados). 

 

 

A participação no torneio implica a aceitação deste regulamento.  

 

Moita, 1 de Setembro de 2011 

 


