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Regulamento – Torneios A e B 



1. O Torneio de Elite no Porto é uma prova composta por dois torneios de 

xadrez organizados pela Associação de Xadrez do Porto com o apoio do 

Grupo Desportivo Dias Ferreira. Serão compostos pelo torneio A e pelo 

torneio B que partilharão o mesmo regulamento exceto quando citado o 

contrário. 

2. Os torneios disputar-se-ão na Sede do GD Dias Ferreira - Rua Conde 

Alto Mearim 385. 

3. Datas: 

 1ª sessão: Sábado, 12 de Abril, 15:00 horas; 

 2ª sessão: Sábado, 12 de Abril, 20:30 horas; 

 3ª sessão: Domingo, 13 de Abril, 15:00 horas; 

 4ª sessão: 2ª feira, 14 de Abril, 15:00 horas; 

 5ª sessão: 3ª feira, 15 de Abril, 15:00 horas; 

 6ª sessão: 4ª feira, 16 de Abril, 15:00 horas; 

 7ª sessão: 5ª feira, 17 de Abril, 15:00 horas; 

 8ª sessão: 6ª feira, 18 de Abril, 15:00 horas; 

 9ª sessão: Sábado, 19 de Abril, 15:00 horas. 

NOTA: Em situações excecionais será possível a antecipação de 

partidas, com a apresentação de devida justificação, e autorização 

por parte do árbitro e do diretor de prova. Alternativamente será 

possível adiar as partidas das sessões, desde que sejam realizadas 

no próprio dia que estava marcado. 

 

Sistema de jogo 

4. Ritmo de jogo: 90 minutos + 30 segundos de incremento a cada lance; 

5. Formato dos torneios: Cada torneio será disputado em 9 rondas, tendo 

estes que ser compostos por 10 participantes. Será disputado em formato de 

todos contra todos (round robin). A arbitragem estará a cargo de Nuno 

Andrade, sendo que a Direção da Prova estará a cargo da Associação de 

Xadrez do Porto. 



6. Critérios de desempate: Caso dois ou mais jogadores terminem os 

torneios com o mesmo número de pontos, serão aplicados os seguintes 

critérios de desempate, por ordem: 

 a) Confronto directo – resultado entre os jogadores; 

 b) Maior número de vitórias; 

 c) Sistema Koya. 

 d) Match Blitz à maior de 3 partidas, 5 minutos por jogador a realizar 

no final do torneio. Em caso de empate, repete-se o Match até se encontrar 

o vencedor. 

7. Pré-inscrições, inscrições e confirmações: 

 As pré-inscrições são gratuitas e estão limitadas a jogadores filiados 

em clubes da Associação de Xadrez do Porto, devendo ser enviadas 

para o e-mail: geral.axp@gmail.com indicando o primeiro nome e 

apelido, nº FPX, nº FIDE (se tiver), o nome do clube que representa 

na corrente época e um contacto telefónico. O prazo limite para as 

inscrições é, impreterivelmente, até às 23 horas do dia 23 de Março. 

 No dia 25 de Março será divulgada a lista com os 10 participantes de 

cada torneio, sendo estes escolhidos através do critério de ELO FIDE 

de Lentas, lista de Março de 2014. Em caso dos jogadores terem o 

mesmo ELO FIDE serão escolhidos conforme a data em que se 

inscreveram. 

 Os jogadores que enviarem o e-mail irão se candidatar ao torneio A. 

Aos jogadores suplentes será proposta a inscrição no torneio B. 

 Após a divulgação da lista de participantes, a 25 de Março, as 

respetivas inscrições terão que ser confirmadas impreterivelmente 

até às 23 horas do dia 5 de Abril, através do pagamento da taxa de 

inscrição de 15€ para o NIB: 0010 0000 33156620001 81; com 

comprovativo para o e-mail: geral.axp@gmail.com ; 

 Será também divulgada, no dia 25 de Março, a lista de jogadores 

suplentes, por ordem de ranking, seguindo os mesmos critérios. Caso 

algum dos jogadores escolhidos não confirme a sua inscrição até dia 

5 de abril, o(s) jogador(es) suplente(s) serão contactados, pela 

respetiva ordem, para se inscreverem. No caso de um jogador já 

tenha confirmado a sua inscrição no torneio B, pode continuar válido 
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como suplente, caso algum jogador do torneio A não confirme a sua 

inscrição, podendo assim existir jogadores suplentes do torneio A 

que integrem a lista de selecionados para o torneio B. 

 Não serão permitidas devoluções da taxa de inscrição.  

 Não serão permitidas faltas de comparência, sendo as mesmas 

interpretadas (salvo motivo de força maior para a organização) como 

desistência de prova. 

 Na impossibilidade de haver 10 jogadores inscritos de determinado 

torneio, este será cancelado. 

 

8. Prémios: 

Torneio A 

 1º classificado – 100€+Troféu 

 2º classificado – 50€+ Troféu 

 3º classificado – 20€+ Troféu 

Torneio B 

 1º Classificado – 50€ 

9. Sorteio: O emparceiramento será feito através do programa Swiss 

Manager; 

10. Será requerida a homologação da prova para efeitos de ELO FIDE. 

11. Serão seguidas as regras de jogo da FIDE, tal como a aplicação deste 

regulamento; 

12. A inscrição nesta prova implica a aceitação deste regulamento; 

13. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no 

Regulamento de Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE, 

cabendo à Direcção da Prova decidir sobre eventuais situações que 

permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos respectivos. 

 

Porto, 

9 de Fevereiro de 2014 


