
 

 

TORNEIO DE XADREZ 

“1º TORNEIO FIDE CX APEST BOBBY FISCHER”  EM SEMIRRÁPIDAS 10M + 5 seg 

LOCAL: ESCOLA BÁSICA PRESIDENTE MARIA EMÍLIA – CHARNECA DA CAPARICA 

Pede-se  a  todos  os  interessados  a  leitura  atenta  do  presente  Regulamento: 

 

REGULAMENTO 

 

1) O CLUBE DE XADREZ APEST BOBBY FISCHER, com o apoio da APEST e Câmara  Municipal de ALMADA, 

vai organizar no dia 16 de Junho de 2018 (Sábado) pelas 15.00H, o “1º TORNEIO FIDE APEST 

BOBBY FISCHER” em SEMIRRÀPIDAS 10M+ 5 seg. p/lance. 

2) O Torneio realizar-se-á na ESCOLA BÁSICA PRESIDENTE MARIA EMÍLIA – CHARNECA DA CAPARICA, 

ALMADA – sito: na Rua Francisco Taborda. 

3) Será disputado em sistema suíço de 6 sessões (até 40 inscritos) e 7 sessões (acima de 40 

inscritos), e jogar-se-á segundo as regras da FPX e da FIDE, com o ritmo de 10 min + 5 seg 

por lance para cada jogador. 

4) Serão eliminados os jogadores que faltem a duas sessões.   

5) Durante as partidas os jogadores estão autorizados a ter consigo os seus telemóveis e/ou 

outros dispositivos eletrónicos, desde que os mantenham desligados ou no silêncio. A sua 

manipulação e/ou um toque terão como penalização a derrota na partida. 

6) Será requerida a homologação para Elo FIDE, pelo que só poderão participar jogadores 

federados na FPX ou na FIDE. 

7) Inscrições 

I. As inscrições, que deverão mencionar Nome Completo, Morada, NIF, Clube do jogador (se 

tiver) e número de filiado FPX ou FIDE, deverão ser enviadas até às 24h00 de 15-06-2018 

(Prazo regular limite para as inscrições), para o endereço eletrónico 

xadrez.ferroviarios@gmail.com. 

II. Todos os Jogadores que de forma individual pretendam pagar a sua inscrição 

através de Transferência Bancária, deverão enviar obrigatoriamente para o email 

xadrez.ferroviarios@gmail.com, o respetivo Comprovativo de Pagamento e todos os dados 

mencionados no ponto anterior. Nota: Solicitamos que para Jogadores do mesmo Clube, o 

respetivo pagamento seja feito pelo valor do somatório de todos os jogadores a inscrever 

e indicando o NIF, Designação Social do Clube e Morada. 

III. Esclarecimento: Os dados solicitados nos pontos anteriores servirão para 

efeitos de emissão do Recibo de Pagamento. Em alternativa, os interessados poderão 

inscrever-se no Local (mediante lugares disponíveis) até 15 minutos antes do início do 

Torneio, com acréscimo de 1.00€. 

IV. Taxas de inscrição:  

Até Sub20 – 4,00€. Restantes Jogadores – 5.00€;  

O valor deve ser transferido para o IBAN PT50 0033 0000 4547 2288 755 05, com envio 
do comprovativo para xadrez.ferroviarios@gmail.com até às 24H00 do dia 15-06-2018. Serão 
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também aceites inscrições no local, caso existam lugares disponíveis, no dia do Torneio, 

até 15 minutos antes do inicio do mesmo, com o acréscimo de 1.00€.  

 

V. Para as inscrições via email com Pagamento por Transferência Bancária, apenas serão 

consideradas aceites as inscrições cujos respetivos comprovativos de pagamento e 

respetivos dados solicitados sejam enviados até às 24.00H do dia 15-06-2018. 

 

8) O horário indicativo será o seguinte: 

1ª sessão   15h00  

2ª sessão  15h35 

3ª sessão  16h10 

4ª sessão  16h45 

5ª sessão  17h20 

6ª sessão  17h55 

7ª sessão  18h30 

Entrega de Prémios       19h10 

 

9) Os emparceiramentos serão efetuados por intermédio do programa Swiss-Manager, não havendo 

recurso dos mesmos, sendo o primeiro emparceiramento efetuado 5 minutos antes da 1ª sessão. 

I.) Apenas serão aceites reclamações referentes a erros na introdução de resultados até ao 

início da ronda seguinte, ou seja, qualquer jogador que verifique algum erro na introdução 

do resultado respeitante à ronda anterior deverá efetuar reclamação de imediato ao árbitro 

da prova.  

Caso contrário, a ronda iniciar-se-á com o emparceiramento efetuado, não sendo aceite 

reclamações posteriores. 

II. Não haverá recurso das decisões da equipa de arbitragem. 

11) Desempates: 

Se no fim do Torneio dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, a respetiva 

classificação final será determinada por aplicação do Artº 31 do Regulamento de Competições 

da Federação Portuguesa de Xadrez. 

12) Aos casos não previstos no presente regulamento serão aplicadas as regras do jogo de 

xadrez e os regulamentos da FIDE e da FPX. 

13) O Diretor do Torneio será Carlos Monteiro e a arbitragem do NA Carlos Ferreira. 

14) Prémios: 

Serão atribuídos os seguintes prémios: Troféu ao melhor classificado da geral e medalhões aos 

2º e 3º classificados da geral. Serão ainda atribuídas medalhas aos vencedores, e aos 2º e 3º 

classificados dos escalões: Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, sub18, Sub20, +50 e +65. Será 

ainda atribuído um Troféu à equipa primeira classificada (4 melhores classificados). E um 



 

 

medalhão à melhor jogadora feminina. Os prémios são acumuláveis. Entrega de prémios após a 

conclusão da última partida (previsão para as 19h10). 

15) A inscrição e participação no torneio subentendem a aceitação do presente regulamento e 

aceitação da divulgação do nome e possíveis imagens do Torneio. 

 

 

 

 

 

 

A Secção de Xadrez do Clube de Xadrez APEST BOBBY FISCHER 


