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JOGOS DO SEIXAL 2011 

Regulamento Geral de Xadrez 

 
1. Os Jogos do Seixal 2011 têm início a 20 de Março de 2011 e terminam a 23 de Julho de 2011. Os 
torneios decorrem alternadamente nas instalações dos vários clubes do Concelho do Seixal que têm 
Xadrez como modalidade activa. 
 
Calendário do Circuito, respectivos locais de jogo e arbitragem: 
 

Data Dia Local Torneio Evento Árbitros 

20 de Março de 2011 Domingo CRDCavaquinhas Individual Jogos do Seixal 2011 Sara Monteiro 

02 de Abril de 2011 Sábado CRCruz de Pau Individual Jogos do Seixal 2011 Jacinto Vaz 

09 de Abril de 2011 Sábado GDCavadas Individual 7º Torneio Aniv. José Henrique 

16 de Abril de 2011 Sábado PCRecreio Individual 8ºOpen Arrentela SM e JH 

30 de Abril de 2011 Sábado SM5 Outubro Individual XXVII  Viver Abril A. Coimbra 

29 de Maio de 2011 Domingo Qta. Marialva Individual 9º Open de Corroios A. Coimbra 

12 de Junho de 2011 Domingo CCRAlto do Moinho Individual Jogos do Seixal 2011 Gabriel Coelho  

19 de Junho de 2011 Domingo GDCavadas Individual Jogos do Seixal 2011 José Henrique 

23 de Junho de 2011 5ª Feira CRCruz de Pau Individual Jogos do Seixal 2011 Jacinto Vaz 

03 de Julho de 2011 Domingo CCRAlto do Moinho Individual Jogos do Seixal 2011 Gabriel Coelho 

09 de Julho de 2011 Sábado CRDCavaquinhas Individual Jogos do Seixal 2011 Sara Monteiro 

 
2. Os torneios têm a organização da Câmara Municipal do Seixal e dos clubes/grupos do concelho onde 
estes se realizam. 
 
3. Os torneios são abertos a todos os jogadores, seja qual for a idade ou nacionalidade, desde que 
saibam praticar xadrez. 
 
4. A inscrição é gratuita. 
 
5. As inscrições devem ser efectuadas preferencialmente por e-mail até ao dia anterior a cada torneio 
para jogosdoseixal@gmail.com ou no local de jogo até 15 minutos antes do início de cada torneio.  
 
6. Os participantes devem fornecer os seguintes dados: primeiro e último nome, data de nascimento 
e clube/grupo que representam.  
Após a indicação do clube/grupo pelo qual jogam esse será mantido nas restantes provas, não 
podendo ser alterado até ao final, excepto se o jogador quiser passar a ser representado como 
individual e vice-versa. Se um jogador começar como individual e quiser passar a representar um 
clube/grupos a partir de uma determinada etapa do Circuito deverá manter a representação nesse 
clube nas restantes provas até o Circuito terminar. 
 
7. O torneio será disputado em sistema suíço a 5 sessões de 15 minutos para cada jogador até ao final 
da partida e será utilizado o programa SWISS MANAGER para o cálculo dos emparceiramentos, 
classificação e desempates (com excepção do Open da Arrentela, Viver Abril e Open de Corroios que 
terão regulamento específio). 
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8. Sistema de desempate, em caso de igualdade pontual entre dois ou mais jogadores, aplicar-se-á os 
seguintes critérios: 

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si: 
- The results of the players in the same point group [11] 

b) Sistema Brasileiro (sistema Buchholz retirando o pior resultado) 
- Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) (1,0,N,S,0,N) [37] 

c) Sistema Buchholz (soma dos pontos de todos os adversários de um jogador): 

- Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) (0,0,N,S,0,N) [37] 

d) Sistema Progressivo: 
- Fide Tie-Break (Progressive Score) [8] 

e) Maior número de partidas ganhas: 
- The greater number of victories [12] 

 

9. Serão eliminados os jogadores que faltem a uma das sessões.  
 
10. Horário das sessões em cada um dos torneios: 

15:00 - 1ª Sessão 
15.30 - 2ª Sessão 
16:00 - 3ª Sessão 
16:30 - 4ª Sessão  
17:00 - 5ª Sessão 

 
11. A Direcção de prova é constituída pela Comissão Técnica de Xadrez da Câmara Municipal do Seixal 
e a arbitragem da prova estará a cargo do responsável do clube onde decorre o torneio e já indicado 
anteriormente. 
 
12. Tratando-se de um Circuito, a entrega de prémios será realizada no torneio de encerramento a 23 
de Julho de 2011 no CRD Cavaquinhas e só serão atribuídos prémios aos jogadores que tenham 
participado no mínimo em 5 torneios do respectivo Circuito. Os torneios de xadrez Open da Arrentela, 
Viver Abril e Open de Corroios têm um regulamento específico que será divulgado oportunamente, no 
entanto os pontos obtidos pelos jogadores nestes torneios contam igualmente para os prémios finais 
do Circuito. A classificação será feita de acordo com o total de pontos acumulados nos resultados 
individuais de cada jogador ao longo de todos os torneios, e em caso de empate será considerada a 
menor média das classificações obtidas, independentemente de ter havido entrega prévia de prémio 
e/ou a dinheiro nalgum desses torneios.  
 
Os prémios a serem atribuídos são: 

- 1º, 2º e 3º classificado por escalão de Sub-08 a Sub-20, Sénior, Veteranos e Femininos; 
- Prémios por equipas. 

 
13. Serão aplicadas as regras de arbitragem de partidas semi-rápidas da FIDE e do Regulamento de 
Competições da FPX em vigor. Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da prova, não havendo 
recurso das suas decisões. 
 
14. A inscrição em qualquer torneio deste Circuito implica a plena aceitação do regulamento geral ou 
do regulamento específico, no caso de existir, nomeadamente do Open de Arrentela, Viver Abril e 
Open de Corroios. O não cumprimento das regras poderá acarretar a suspensão imediata da 
participação na prova em causa e nas restantes provas do Circuito.  
 

A Comissão Técnica de Xadrez da Câmara Municipal do Seixal 
11 de Março de 2011 


