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I. Taça Litoral – Torneio Internacional de Xadrez  

S. Martinho do Porto – 15 a 21 de Setembro 2018 

Integrado no Circuito Nacional de Clássicas 2018-2019 da Federação Portuguesa de Xadrez 

REGULAMENTO 

1. Organização e local: O Torneio realiza-se na Casa da Cultural de S. Martinho do Porto 

(Casa Bento da Silva) - Rua Prof Eliseu 2 - São Martinho do Porto, entre os dias 15 e 21 

setembro de 2018 e é organizado pela ChessOrg (https://www.chessorg.de/ ) e pela 

Associação Peão Cavalgante, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, 

Associação Xadrez de Leiria, Casa da Cultura de S. Martinho do Porto.  

2. Participantes: Poderão participar todos os interessados filiados na FPX.  

(Nota: Os jogadores que não se encontrem federados e pretendam participar no 

torneio podem inscrever-se na Associação Peão Cavalgante/Arneirense ou noutro 

clube à sua escolha). 

 

3. As inscrições devem ser enviadas para josecavadas@gmail.com ou 

peaocavalgante@gmail.com até às 23h00 do dia 13 de Setembro 2018, com 

pagamento feito para o NIB 0033 0000 45485158812 05 (IBAN PT50 0033 0000 4548 

5158 8120 5), do Banco cujo titular é Juergen Wempe. Após o pagamento deve ser 

enviado um e-mail para wempe@chessorg.de anexando o comprovativo de 

pagamento, o nome das pessoas e do Clube e o tamanho da T Shirt ( Exemplo S ; M ; 

XL ou outros tamanhos).  

O limite de inscrições é de 200. Este limite poderá ser reajustado pela organização se 

as condições da sala o permitirem.  

4. Taxas de inscrição:  

1º Momento: Até 23 de junho de 2018: 

Geral - 40 € ;  

jovens Sub18: 20€ 

Preços especiais para 5 jogadores do mesmo clube: Geral – 175€ ;  

Jovens Sub18 – 80€  

Todos os que se inscreverem no 1º momento receberão uma T Shirt do evento. 

2º Momento:  Até 13 de setembro de 2018:  

50 euros para jogadores séniores e 25 euros para os jogadores Sub08 a Sub18. 

Preços especiais para 5 jogadores do mesmo clube: Geral – 200€;  

Jovens Sub18 – 100€  
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5. Subsídios de Participação  

5.1. São atribuídos subsídios de participação:  

1.º  lugar  - 1000 euros 

2º   lugar –   800 euros 

3º   lugar –   600 euros 

4º   lugar –   400 euros 

5º   lugar –   300 euros 

6º   lugar –   200 euros 

 

Escalões Elo: 

0000 – 1599 – 80 euros 

1600 – 1799 – 80 euros 

1800 – 1899 – 80 euros 

1900 – 1999 – 80 euros 

2000 – 2099 – 80 euros 

2100 – 2199 – 80 euros 

 

1º Veterano (+50) – 80 euros 

1º Veterano (+65) – 80 euros 

1ª – 3ª Equipa – Troféu + 80 euros 

(Nota importante: Para a classificação para equipas só contam os clubes que 

apresentem no mínimo 4 jogadores. A classificação de equipas é baseada no 

somatório da pontuação dos 4 melhores classificados de cada clube). 

  

Os valores não são acumuláveis. 

5.2. É necessário participar na sessão de encerramento para ter direito aos prémios 

atribuídos.  

 

6. Sistema e ritmo de jogo  

Sistema suíço de 9 sessões. 

Cada jogador terá 100 minutos para terminar a partida, com incremento de 30s por 

lance. 

 O tempo de espera máximo após o início de cada sessão será de 30 minutos, após 

esse tempo é averbada a respectiva derrota. 
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7.  Data e horários das sessões 

1ª Sessão: 15 de Setembro 2018 – 14,30 horas 

2ª Sessão: 15 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

3ª Sessão: 16 de Setembro 2018 – 14,30 horas 

4ª Sessão: 16 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

5ª Sessão: 17 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

6ª Sessão: 18 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

7ª Sessão: 19 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

8ª Sessão: 20 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

9ª Sessão: 21 de Setembro 2018 – 19,30 horas 

 

Em geral e a pedido dos jogadores a organização pode conceder 1 byes de ½ ponto a 

quem o solicitar antes do emparceiramento da jornada respectiva, para as 5 primeiras 

sessões.  

 

8. Faltas de comparência: 

8.1. Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1ª jornada serão eliminados 

do Torneio pela organização, salvo situação com carácter excepcional aceite pela 

direcção da prova.  

8.2. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. 

 

9. Critério de desempate:  

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

b) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  

c) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);  

d) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);  

e) Maior número de vitórias [68]; 

f) Maior número de jogos de pretas [53];  

10. Homologação:  

Será requerida a homologação do torneio pela FPX e pela FIDE para efeito dos 

respectivos rankings ELO e eventual atribuição de normas.  

 

11. Direcção de prova e arbitragem – José Cavadas (NA) e Christian Krause (IA). 

 

12. Disposições Finais – A participação no Torneio implica a plena aceitação deste 

regulamento. Os participantes autorizam a organização a utilizar os dados pessoais 

proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para as finalidades próprias 

relacionadas com a gestão do torneio e a sua divulgação na Internet e meios de 

comunicação social. Em tudo o não previsto neste regulamento aplicam-se as regras 
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da FIDE e da FPX, cabendo à Direcção da Prova e organização decidir eventuais 

situações que permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos respectivos.   


