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REGULAMENTO 
 

1- Esta prova é uma iniciativa do Futebol Clube Barreirense que se integra nas comemorações do 

100.º aniversário do clube. Organização da Secção de Xadrez do F.C.Barreirense com o apoio da 

Câmara Municipal do Barreiro, Associação de Xadrez de Setúbal e Clube de Xadrez do Barreiro. 

 

2- A prova será disputada no dia 3 de Abril de 2011, no Ginásio - sede do F.C.Barreirense, sito na 

Rua do Futebol Clube Barreirense, n.º 1 a 5, 2830 Barreiro. 

 

3- A prova é aberta a todos os interessados. 

 

4- A prova disputar-se-á no ritmo semi-rápido de 20 minutos para cada jogador, em sistema suiço de 

8 sessões, com emparceiramento e desempates segundo o programa SWISSMANAGER. Os critérios 

de desempate são  

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si[11]; 

b) sistema Brasileiro[37] (1,0,N,S,0,N); 

c) sistema Buchholz[37] (0,0,N,S,0,N); 

d) sistema Progressivo [8]; 

e) maior número de partidas ganhas [12]; 

f) maior número de partidas jogadas com as peças pretas[ 53]; 

g) sorteio 

 

5- As inscrições, com indicação do nome, clube, escalão etário (ver ponto 6) e ELO actual de semi-

rápidas, serão recebidas até às 21.00 horas do dia 1 de Abril de 2011 para o Futebol Clube 

Barreirense por um dos seguintes meios: 

 

Correio:    Secção de Xadrez do F.C. Barreirense 

      Rua do Futebol Clube Barreirense   2830 BARREIRO 

Telefones: 212070090 [só até às 17.00 horas  do dia 27 de Março] 

Fax:           212073445 [só até às 17.00 horas  do dia 27 de Março] 

    E-mail: xadrez64@gmail.com  [só até às 21.00 horas do dia 1 de Abril] 

 

6- Os escalões etários são definidos da seguinte forma: 

Escalão Data de nascimento 

Sub8 01.01.2003 ou depois 

Sub-10 01.01.2001 a 31.12.2002 

Sub-12 01.01.1999 a 31.12.2000 

Sub-14 01.01.1997 a 31.12.1998 

Sub-16 01.01.1995 a 31.12.1996 

Sub-18 01.01.1993 a 31.12.1994 

Sub-20 01.01.1991 a 31.12.1992 

Veteranos 31.12.1951 ou antes 

 

7- Taxas de inscrição:                                        

Sub-8 e Sub-10………………... 2 euros 

Sub-12 e Sub-14……………..... 4 euros 

Sub-16 e 18….…………….…... 6 euros 

Sub-20, Veteranos ...................... 8 euros 

Seniores ....................................10 euros 

Sócios do Barreirense................desconto de 50% 

Titulados FIDE………………. Isentos 
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8- As inscrições de última hora poderão ser efectuadas para xadrez64@gmail.com  [só até às 21.00 

horas do dia 2 de Abril] serão acrescidas da sobretaxa de 5 euros por jogador, qualquer que seja 

o seu escalão. Limite máximo de 200 jogadores. A lista final será publicada na página da secção. 

 

9- As taxas de inscrição deverão ser liquidadas durante a manhã (antes do início da 4.ª sessão). 

 

10- Os jogadores federados apenas poderão representar o clube pelo qual estão inscritos, enquanto 

que os jogadores não federados podem agrupar-se para formar uma equipa ou integrar-se numa 

equipa de clube, desde que este facto seja indicado à organização no início do torneio. 

 

11- Serão eliminados os jogadores que faltem a uma sessão, a não ser que comuniquem à organiza- 

ção, antes do emparceiramento da sessão seguinte, o desejo de continuar em prova. 

 

12- Programa:  10.25 – Abertura 

                                    10.30 / 11.10 – 1.ª sessão  14.15 / 14.55 – 4.ª sessão 

11.15 / 11.55 – 2.ª sessão   15.00 / 15.40 – 5.ª sessão 

12.00 / 12.40 – 3.ª sessão   15.45 / 16.15 – 6.ª sessão 

Intervalo para almoço   16.20 / 17.00 – 7.ª sessão 

17.05/ 17.45 – 8.ª sessão 

18.00 h – entrega dos prémios 

13. Prémios 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 

1.º classificado….250€ + Troféu 

2.º classificado….150€  

3.º classificado….100€  

4.º classificado…...70€ 

5.º classificado…...50€ 

6.º classificado…...40€ 

7.º classificado…...35€ 

8.º classificado…...30€ 

9.º classificado…...25€ 

10.º classificado.....20€ 

CLASSIFICAÇÃO POR RATING ELO Semi-rápidas FPX 

1.º Elo > 2001….........…15€ 

1.º Elo 1901 a 2000……15€ 

1.º Elo 1801 a 1900……15€ 

1.º Elo 1701 a 1800……15€ 

1.º Elo 1601 a 1700……15€ 

1.º Elo < 1600….........…15€ 

CLASSIFICAÇÃO POR ESCALÕES 

Melhor veterano.....……10€ 

Melhor sub20.............…10€ 

Livros de xadrez para 1º sub8-18 e Feminino - oferta CXB 

Troféus por escalões 

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS 

Troféus para as primeiras 5 equipas 
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14-A classificação por equipas será definida pela soma das pontuações dos quatro melhores 

classificados de cada equipa, e o desempate seguirá o desempate estabelecido para a classificação 

individual.  

 

15-Os prémios monetários não são acumuláveis.  

 

16-Cada jogador concorre apenas no seu escalão etário. Quer isto dizer que, por exemplo, um sub-14 

não é também sub-16, sub-18 e sub-20 pelo que o vencedor de um determinado escalão etário não 

poderá reclamar a vitória de outro escalão. 

 

17-Os troféus podem ser acumulados. 

 

18-A direcção da prova será da responsabilidade da Secção de Xadrez do Futebol Clube Barreirense. 

A arbitragem será designada oportunamente. 

 

19-Serão observadas as regras de partidas semi-rápidas oficiais (FIDE e RG da FPX). Os casos 

omissos serão resolvidos pela direcção da prova, não havendo recurso das suas decisões. A prova 

será contabilizada para o ranking Elo de Semi-rápidas. 

 

20-A inscrição no torneio implica a aceitação do presente regulamento. 

 

 

 

Retrospectiva: 

 

 

  
1999  - 1º Sérgio Rocha (FCBarreirense)  2000  - 1º Rui Dâmaso (Boavista FC)   

  
2001   - 1º António Vitor  (Peões de Alverca) 2002   - 1º Diogo Fernando (CAC Pontinha)   



 

 
2003   - 1º Vitor Guerra (SMD Caneças) 2004  - 1º Luis Galego (Boavista FC)   

  
2005  - 1º Luis Galego (Boavista FC)   2006   - 1º Diogo Fernando (AX Gaia)     

  
2007 – Petr Vélicka (AACoimbra) 2008- Paulo Dias (GD Diana) 

 

 
2009-Paulo Dias (GD Diana) 2010-Rafael Teixeira (SantoAntoniense FC) 

 


