XXVIII Seixalíada 2011
Regulamento Geral do Xadrez
1. O calendário do xadrez da XXVIII Seixalíada tem início a 16 de Setembro e
conclui-se no dia 09 de Outubro de 2011.
Calendário da Seixalíada 2011
17-09-2011

Sábado – Abertura da Seixalíada – Parque das
Lagoas (Fernão Ferro)

Data
Dia
Local
Iniciativa
16-09-2011 6ª Feira CRD Cavaquinhas
1ª Sessão Clássicas
18-09-2011 Domingo
S.M 5 Outubro
Rápidas Individual
20-09-2011 3ª Feira CRD Cavaquinhas
2ª Sessão Clássicas
23-09-2011 6ª Feira CRD Cavaquinhas
3ª Sessão Clássicas
25-09-2011 Domingo CCR Alto Moinho Semi-Rápidas Equipas
27-09-2011 3ª Feira CRD Cavaquinhas
4ª Sessão Clássicas
30-09-2011 6ªFeira CRD Cavaquinhas
5ª Sessão Clássicas
01-10-2011 Sábado
CRCruz Pau
Rápidas Equipas
08-10-2011 Sábado RioSul Shopping
Divulgação do Xadrez
09-10-2011 Domingo Est. Fertagus Fogueteiro Semi-Rápidas Individual

15-10-2011

Animação –
15.30h
Hora
Arbitragem
21h
Sara Monteiro
15h
Sara Monteiro
21h
Sara Monteiro
21h
Sara Monteiro
15h
Sara Monteiro
21h
Sara Monteiro
21h
Sara Monteiro
15h
Sara Monteiro
14h-18h Comissão Técn.
15h
Sara Monteiro

Sábado – Encerramento da Seixalíada – Pavilhão
Municipal da Torre da Marinha

2. A organização e direcção das provas são da responsabilidade da Comissão
Técnica do Xadrez com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. Os clubes
onde se realizam os torneios são responsáveis pelo local do jogo.
3. Os torneios são abertos a todos os jogadores de qualquer idade e
nacionalidade desde que saibam praticar xadrez.
4. A inscrição é gratuita.
5. As inscrições devem ser efectuadas no local de jogo até 15 minutos antes do
início de cada torneio.
6. Os participantes deverão informar o seu 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 um determinado torneio deverá manter a representação nesse clube nas
restantes provas até ao final da Seixalíada.
7. O torneio individual de semi-rápidas (Fertagus) será disputado em
sistema suíço de 5 sessões (igual ao de clássicas) 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. Se o
número de participantes o justificar, poderá haver mais de 5 sessões.
Neste torneio, além das medalhas habitualmente atribuídas nos torneios da
Seixalíada, haverá também troféus para as 5 primeiras equipas e para a
jogadora melhor classificada. Serão também atribuídos prémios de participação
aos melhores 80 jogadores.
8. Sistema de desempate – Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais
jogadores, aplicar-se-ão os seguintes critérios:
a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si
[critério 11 do Swiss Manager Fide Tie-Break];
- The results of the players in the same point group [11]
b) Sistema Progressivo [critério 8 do Swiss Manager - Fide Tie-Break];
- Fide Tie-Break [8]
c) Sistema Buchholz retirando o pior resultado [critério 37 do Swiss Manager
Fide Tie-Break, parametrizado];
- Buchholz Tie-Breaks (variable with parameter) (1,0,N,N,0,N) [37]
d) Sistema Buchholz completo com a soma dos pontos de todos os adversários
de um jogador [critério 37 do Swiss Manager Fide Tie-Break, parametrizado];
- Buchholz Tie-Breaks (variable with parameter) (0,0,N,N,0,N) [37]
e) Maior número de partidas ganhas [critério 12 do Swiss Manager Fide TieBreak];
- The greater number of victories [12]
9. Serão eliminados os jogadores que faltem a uma das sessões.
10. Horário das sessões no torneio individual de semi-rápidas:
15:00 - 1ª Sessão
15.30 - 2ª Sessão
16:00 - 3ª Sessão
16:30 - 4ª Sessão
17:00 - 5ª Sessão
11. Nos torneios de rápidas o tempo de reflexão é de 5 minutos por jogador
para toda a partida. O torneio individual de rápidas será disputado no sistema
de todos contra todos, podendo os jogadores ser divididos em séries.
12.Os torneios de equipas serão disputados no sistema de todos contra todos
ou sistema suíço, conforme o número de participantes.
13. O torneio de partidas clássicas será disputado no ritmo de 1 hora por
jogador para toda a partida. Neste torneio não haverá eliminações podendo
cada jogador participar em qualquer sessão. O sistema de desempate é igual
ao acima descrito.
14. As medalhas contemplarão:
1º, 2º e 3º lugar por escalão de Sub-08 a Sub-20, Sénior, Veteranos.
Nos torneios por equipas haverá medalhas para os quatro elementos das três
primeiras equipas.
15. Serão observadas as regras de arbitragem da FIDE e o RCP da FPX. Os
casos omissos serão resolvidos pela Direcção da prova, não havendo recurso
das suas decisões.
A inscrição num torneio implica a plena aceitação do regulamento geral ou do
regulamento específico, no caso de existir. O não cumprimento das regras

poderá acarretar a suspensão imediata da participação na prova e a não
participação nas restantes provas do xadrez da Seixalíada.
16. Na Festa de Abertura da Seixalíada haverá um convívio de xadrez aberto.
17. No RioSul Shopping haverá divulgação do xadrez entre as 14h e as 18h. A
participação é livre.

