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REGULAMENTO  
 
VIII TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DE FAMALICÃO 
 
 
 
 

1. Organização / Apoios 

1.1. O torneio é organizado pelo Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da 

Didáxis, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, AXDB - Associação 

de Xadrez do Distrito de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da 

Cooperativa de Ensino Didáxis. 

 

1.2. Este torneio é ainda parte integrante do Circuito Nacional de Clássicas da FPX, 

será válido para Normas Internacionais e homologado para ELO FIDE.  

 

2. Data / Local 

O torneio realiza-se no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão, entre os dias 

25 a 31 de julho de 2021. 

Morada: Avenida de França 168, 4760-153 Vila Nova de Famalicão, Portugal. 

Coordenadas GPS: N 41º 24' 14.2'' W 8º 31' 13.7'' 

Mapa Google: https://goo.gl/maps/WGSQT5ne86ooqktA6    

 

3. Direção e arbitragem  

Diretor: Mário Jorge Rodrigues Oliveira  

Contacto Telefónico: [+351] 933285684 

Árbitro principal: Eduardo Viana 

Árbitros: Paulo Rocha e Carlos Vieira Dias 

 

4. Participantes 

Poderão participar todos os interessados filiados na FPX na época de 2020/2021.  

 

https://goo.gl/maps/WGSQT5ne86ooqktA6
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5. Inscrições  

5.1. As inscrições devem ser enviadas para o correio eletrónico: 

ticfxadrez@gmail.com ou feitas diretamente na página oficial do torneio em 

https://ticf.webnode.pt/ onde poderão ser consultadas.   

 

5.2. Devem ser indicados os seguintes dados: 

- nome completo 

- data de nascimento 

- nacionalidade 

- clube  

- n.º FIDE e Elo   

 

5.3. Prazos e Taxas de inscrição:   

1.º prazo de inscrição até ao dia 15/07/2021: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º prazo: inscrições efetuadas depois do dia 15/07/2021 até 24/07/2021: 

 

 

 

 

https://ticf.webnode.pt/
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Nome do Banco: Santander. Beneficiário: Associação Académica da Didáxis. 

NIB: 0018 000340755100020 55  => para transferências nacionais   

IBAN: PT50 0018 000340755100020 55 => para transferências internacionais   

 

5.4. O valor a pagar é líquido para a Organização, pelo que quaisquer despesas de 

pagamento serão da responsabilidade do ordenante. O participante deverá fazer 

prova do pagamento da taxa através do envio, por correio eletrónico, de cópia do 

comprovativo da transferência, para o endereço do torneio (ticfxadrez@gmail.com). 

Após a receção desse comprovativo a Organização confirmará a inscrição, que assim 

se torna definitiva.  

 

5.5. A Organização reserva-se o direito de recusar uma inscrição. As inscrições serão 

encerradas caso seja atingida a capacidade máxima da sala. 

 

5.6. Em caso de cancelamento de uma inscrição já paga, a Organização reembolsará 

50% do montante desde que o pedido de cancelamento ocorra até ao final do 1.º 

período. Eventuais despesas bancárias serão a cargo do jogador. 

As taxas de inscrição não serão devolvidas após o final do primeiro prazo.  

 

6. Calendário   

6.1. Data-hora das sessões: 

Ronda       Data      Hora 

  25/07/2021  Acreditação (limite)  20:00 

1ª  25/07/2021  Domingo   20:30 

2ª  26/07/2020  Segunda   14:00 

3ª  26/07/2021  Segunda   20:00 

4ª  27/07/2021  Terça    20:00 

5ª  28/07/2021  Quarta    14:00 

6ª  28/07/2021  Quarta    20:00 

7ª  29/07/2021  Quinta    20:00 

8ª  30/07/2021  Sexta    20:00 

9ª  31/07/2021  Sábado   14:00 
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Cerimónia de encerramento e entrega de prémios 15 minutos após terminar a 

última ronda.  

Os jogadores devem confirmar a sua presença no local do jogo antes das 20:00 

do dia 25/07/2021 ou não serão emparceirados na 1.ª ronda.  

 

6.2. A Organização, por razões que considere de força maior, pode introduzir 

reajustamentos.  

 

7. Sistema e ritmo de jogo  

7.1. Sistema suíço de 9 rondas. Será utilizado o programa informático Swiss-

Manager, aprovado pela FIDE, para efeitos de emparceiramento, desempate e 

classificação.  

Caso a direção do torneio ache necessário, poderá ser utilizado sistema acelerado 

nas primeiras rondas. 

 

7.2. Cada jogador terá 1h30m para terminar a partida, com incremento de 30s por 

lance.  

 

7.3. O tempo de tolerância/espera para eventuais faltas de comparência no 

tabuleiro, após o início de cada ronda, será de 30 minutos.  

 

7.4. É vedado qualquer acordo de empate antes de concluídos 30 lances, por ambos 

os jogadores, sem acordo do árbitro.  

 

7.5. Os jogadores poderão (exceto os jogadores convidados) solicitar um máximo de 

3 Byes de ½ pt. nas 5 primeiras rondas devendo informar o árbitro principal e a 

direção da prova até 24 horas antes do início da sessão a que respeita 

(preenchimento do formulário próprio para o efeito). Os pedidos de Bye para a 1.ª 

ronda terão de ser efetuados por escrito, com antecedência mínima de 24 horas em 

relação ao início da sessão, através do correio eletrónico: ticfxadrez@gmail.com . 
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8. Faltas de comparência  

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

eliminados do torneio pela Organização, salvo situação com caráter excecional 

aceite pela direção da prova.  

 

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

 

9. Critérios de desempate 

Caso dois ou mais jogadores terminem com o mesmo número de pontos, serão 

aplicados os seguintes critérios:  

a) Confronto direto (se todos os jogadores empatados tiverem jogado entre si). 

[critério 11 do Swiss Manager]; 

b) Maior número de partidas, incluindo vitórias por “Forfeit”. [critério 65 do 

Swiss Manager]; 

c) Sistema ARPO (média da performance dos oponentes). [critério 55 do SM 

configurado de forma a não contar o oponente com o pior ELO e o ELO 

mínimo para jogadores sem ELO é 1200];  

d) Maior número de vitórias, excluindo vitórias por “Forfeit”. [critério 68 do 

SM];  

e) Bucholz, sem o pior resultado. (1,0,N,N,0,N) [critério 37 do SM];  

f) Sorteio.  

 

10. RESTRIÇÕES 

10.1. É estritamente proibido, e sem qualquer margem de tolerância, levar para a 

área de jogo qualquer dispositivo eletrónico. Na entrada, existirá uma receção onde 

poderão ser deixados os aparelhos eletrónicos. 

 

10.2. Quando um jogador terminar a sua partida, torna-se espectador e deverá 

abandonar a sala de jogo por forma a não perturbar os restantes jogadores. 
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10.3. Não será permitido analisar as partidas terminadas, nem fumar, nem comer 

na área de jogo.  

 

11. Subsídios de participação e prémios 

 

Classificação Geral: 

1.º ……………………………………………   1 000 € + Taça + Medalhão 

2.º ……………………………………………       750 €  + Medalhão 

3.º …………………………………………….      500 € + Medalhão 

4.º …………………………………………….      350 € + Medalhão 

5.º …………………………………………….      250 € + Medalhão 

6.º até ao 10.º  …………………………………       60 € + Medalhão 

 

Intervalos de Ranking: 

1.º Sub 2200 ( Elo 2000 a 2199 )  30 € 

1.º Sub 2000 ( Elo 1800 a 1999 )  30 € 

1.º Sub 1800 ( Elo 1500 a 1799 )  30 € 

1.º Sub 1500 ( Elo 0000 a 1499 )   30 € 

 

11.1. Serão atribuídos ainda outros prémios: primeiros classificados por escalões 

etários, primeira classificada feminina e primeira equipa. Para a classificação 

coletiva, somam-se os pontos dos 4 melhores classificados de cada equipa. No caso 

de igualdade pontual, desempata o jogador melhor classificado (de cada uma das 

equipas), entre as equipas empatadas.  

 

11.2. Os prémios são acumuláveis.  

 

11.3. Para ter direito aos prémios, será necessário participar na sessão de 

encerramento.  
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12. Comité de apelo 

12.1. Será designado um comité de apelo cuja composição será anunciada no início 

da prova formado pelo diretor do torneio, dois atletas inscritos e dois suplentes 

também inscritos no torneio. 

 

12.2. Procedimento: Apelos contra decisões do árbitro principal terão de ser 

submetidos por escrito, em português ou inglês, ao Presidente do Comité de Apelo 

no prazo máximo de 30 minutos após o fim da sessão, acompanhado de uma caução 

no valor de 50€. Esta será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de 

Apelo lhe seja favorável. Caso contrário reverterá para a organização do torneio. 

 

12.3. Das decisões do Comité de Apelo não haverá recurso.  

 

13. Medidas Sanitárias 

13.1. O desenrolar do torneio estará sujeito às normas sanitárias vigentes da 

autoridade sanitária (DGS), bem como da FPX e FIDE, conforme for apropriado.  

 

13.2. Antes de aceder à sala de jogo, será tomada a temperatura a cada jogador.  

 

13.3. Haverá distribuidores de álcool-gel na sala, os sentidos de circulação serão 

estabelecidos na área de jogo, a fim de minimizar possíveis contactos. 

 

13.4. Todos os jogadores serão obrigados a usar máscaras durante todos os jogos. 

 

13. 5. No final de um jogo, os jogadores devem chamar o árbitro, sem se levantarem 

da sua mesa. O árbitro grava o resultado e recolhe os formulários. 

 

13.6. Não haverá espectadores na área de jogo durante toda a competição. Os 

jogadores que terminarem os seus jogos também devem sair da sala de jogo. 
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14. Disposições Finais  

14.1. À Organização reserva-se o direito de admissão. 

 

14.2. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições 

contidas no presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que 

aplicáveis. 

 

14.3. Os jogadores devem comparecer na sala de jogo, com indumentária adequada 

ao evento, e ter um comportamento correto e desportivo durante a competição. 

 

14.4. Os participantes autorizam a Organização a utilizar os dados pessoais 

proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para a sua divulgação na Internet e 

meios de comunicação social. 

 

14.5. Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da 

aplicação dos regulamentos da FPX e da FIDE. Quaisquer situações que, ainda assim, 

subsistam, serão resolvidas pela direção do torneio. 

 

14.6. A versão oficial do Regulamento é a Portuguesa, sendo a versão inglesa 

tradução. 

 

Vila Nova de Famalicão, 1 de abril de 2021  

Clube de Xadrez A2D. 
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ENGLISH VERSION 

 

VIII FAMALICÃO INTERNATIONAL CHESS 
TOURNAMENT 
 
 

REGULATION  
 
1. Organization / Sponsorship 

1.1. The tournament is organized by “Clube de Xadrez A2D - Associação Académica 

da Didáxis” with the sponsorship of “FPX – Federação Portuguesa de Xadrez”, “ AXDB 

- Associação de Xadrez do Distrito de Braga” and “Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão”.  

 

1.2. This tournament is part of the FPX’s National Classical Chess Circuit and will be 

valid for FIDE title norms and rated for FIDE elo.  

 

2. Date / Venue  

The tournament takes place in the Municipal Pavilion of Vila Nova de Famalicão, 

from 25th to 31st July 2021.  

Address: Avenida de França 168, 4760-153 Vila Nova de Famalicão, Portugal.  

GPS Coordinates: N 41º 24' 14.2'' W 8º 31' 13.7'' . 

Google Map: https://goo.gl/maps/WGSQT5ne86ooqktA6 . 

 

 3. Director and Arbiters  

Director: Mário Jorge Rodrigues Oliveira  

Telephone number: [+351] 933285684 

Chief Arbiter: Eduardo Viana 

Arbiters: Paulo Rocha and Carlos Vieira Dias 

 

4. Participants 

All FPX’s affiliated members in 2020/2021 can participate.  

https://goo.gl/maps/WGSQT5ne86ooqktA6
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5. Entry    

5.1. Entries must be sent to the email: ticfxadrez@gmail.com or using the official 

platform: https://ticf.webnode.pt/ where it can be consulted. 

 

5.2. The following data shall be indicated: 

- Full name 

- Date of birth 

- Nationality  

- Club 

- FIDE identity number and Rating (Elo). 

 

5.3. Deadlines and Registration fees: 

1st registration deadline up to 15/07/2021:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd term: registrations made after 15/07/2021 until 24/07/2021: 

 

 

 

 

 

https://ticf.webnode.pt/
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Bank Name: Santander. Beneficiary: Associação Académica da Didáxis. 

NIB: 0018 000340755100020 55  => For national transfers  

IBAN: PT50 0018 000340755100020 55 => For international transfers 

 

5.4. The amount due to pay is entirely for the organization, so any charges will run 

on the payer's account. The participant shall make proof of the payment sending, by 

e-mail, a copy of the transfer receipt, to ticfxadrez@gmail.com . 

Upon receipt of this proof, the Organization will confirm the registration, which thus 

becomes final.  

 

5.5. The organization reserves the right to refuse an inscription. Registrations will 

be closed if the maximum capacity of the room is reached. 

 

5.6. In case of cancellation of a registration already paid, the organization will refund 

50% of the amount, provided the cancellation request occurs until the end of the 1st 

period. Any bank charges will be borne by the player. Registration fees will not be 

refunded after the end of the first term. 

 

6. Schedule   

6.1. Date / Time of sessions: 

Round        Date      Hour 

  25/07/2021  Accreditation (deadline) 20:00 

1st  25/07/2021  Sunday   20:30 

2nd  26/07/2020  Monday   14:00 

3rd  26/07/2020  Monday   20:00 

4th  27/07/2020  Tuesday   20:00 

5th  28/07/2020  Wednesday   14:00 

6th  28/07/2020  Wednesday    20:00 

7th  29/07/2020  Thursday   20:00 

8th  30/07/2020  Friday    20:00 

9th  31/07/2020  Saturday   14:00 

mailto:ticfxadrez@gmail.com
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The closing ceremony and the award ceremony will take place 15 minutes after the 

end of the last round.  

Players must confirm their presence at the venue before 20h:00 on July 25 or 

they will not be paired in the first round. 

 

6.2. The organisation, for reasons which are considered of force majeure, may 

introduce readjustments. 

 

7. Playing system and rate of game  

7.1. Swiss system of 9 rounds. The Swiss-Manager software program, approved by 

FIDE, will be used for the purposes of pairing, tie-break and ranking.  

If the tournament director deems it necessary, an accelerated system may be used 

in the first rounds. 

 

7.2. Each player will have 1h30m to finish the game, with an increment of 30s per 

move.   

 

7.3. The time of tolerance (default time) for eventual absences on the board, after 

the start of each session, will be 30 minutes. 

 

7.4. No draw agreement will be allowed before 30 moves have been completed by 

both players, without the arbiter’s permission. 

 

7.5. Players may (except for the invited players) request a maximum of 3 Byes from 

½ pt in the first 5 rounds informing the Chief Arbiter and the Tournament Director 

up to 24 hours before the start of the session to which it respects (filling out the form 

for that effect). Byes for the first round must be made in advance and by writing, 

with a minimum of 24 hours prior to the start of the session, by email: 

ticfxadrez@gmail.com . 

 

 

mailto:ticfxadrez@gmail.com
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8. Forfeits 

8.1. Players who are absent from the first round will be eliminated from the 

tournament by the organization, save exceptional circumstances accepted by the 

tournament director. 

 

8.2. Players who have two absences will be eliminated.  

 

9. Tiebreak criteria 

The following criteria shall be applied if two or more players finish with the same 

number of points.: 

a) Direct encounter (if all tied players have played each other). [Swiss Manager 

criterion 11 ] 

b) Highest number of games played including victories for "Forfeit". [Swiss 

Manager criterion 65]; 

c) ARPO System (Average Opponents Performance). [criterion 55 - configured 

so that it will not count the opponent with lower ELO and the minimum ELO 

for players without ELO is 1200].  

d) Highest number of victories, excluding wins by "Forfeit". [SM criterion 68];           

e) Bucholz without the worst result. (1,0,N,N,0,N) [SM criterion 37];  

f) Draw. 

 

10. Restrictions 

10.1. It is strictly forbidden, and without any margin of tolerance, to take to the 

playing area any electronic device. In the lobby there will be a reception where 

electronic devices can be left. 

 

10.2. When a player has finished their game, they become a spectator and they must 

leave the playing room in order not to disturb the remaining players.  

 

10.3. It will not be allowed to analyse the finished games, nor smoke, nor eat in the 

playing area.  
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11. Participatory subsidies and prizes 

 

Final Standings: 

1st ………………………………….1 000 € + Trophy + Medallion 

2nd ………………………………….  750 € + Medallion 

3rd ………………………………….   500 € + Medallion 

4th ………………………………….   350 € + Medallion 

5th ………………………………….   250 € + Medallion 

6th to 10th place …………….       60 € + Medallion 

 

Category Prizes: 

1st Under 1500 ( Elo 0000 to 1499 )   30 € 

1st Under 1800 ( Elo 1500 to 1799 )  30 € 

1st Under 2000 ( Elo 1800 to 1999 )  30 € 

1st Under 2200 ( Elo 2000 to 2199 )  30 € 

 

11.1. Other prizes will be awarded: first place according to age categories, women’s 

first place and first team. For the collective classification, the points of the four best 

players of each team are summed. In the case of punctual equality, the best ranked 

player of each team will be the tiebreaker among the tied teams.  

 

11.2. The awards are cumulative. 

 

11.3. In order to be awarded, players have to take part in the closing ceremony.  

 

12. Appeals Committee 

12.1. An appeals committee will be appointed, whose composition will be 

announced at the beginning of the tournament formed by the tournament director, 

two registered athletes and two alternates also registered in the tournament.   
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12.2. Procedure: Appeals against decisions of the chief arbiter must be submitted in 

writing, in portuguese or english, to the President of the Appeals Committee within 

a maximum of 30 minutes after the end of the round, accompanied by a security 

deposit of €50. It shall be returned to the complainant if the Appeals Committee's 

decision is favourable. Otherwise, it will revert to the organization. 

 

12.3. All decisions on appeals are final. 

 

13. Sanitary Measures 

 13.1. The tournament will be subject to the current sanitary standards of the 

sanitary authority (DGS), as well as FPX and FIDE, as appropriate.   

 

13.2. Before accessing the game room, each player´s temperature will be taken. 

 

13.3. There will be alcohol-gel dispensers in the room, the circulation directions will 

be established in the room in order to minimize possible contacts.  

 

13.4. All players will be required to wear masks during all games. 

 

13.5. At the end of a game, players must call the arbiter without leaving their table. 

The arbiter records the result and collects the scoresheets.  

 

13.6. There will be no spectators in the playing room throughout the competition. 

Players who finish their games must also leave the playing room. 

 

14. Final provisions  

14.1. The Organization has the admission right.  

 

14.2. Registration and participation presume the express acceptance of the 

provisions contained in this Regulation; in FPX and FIDE regulations.  
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14.3 Players must appear in the playing room, with adequate clothing for the event, 

and have a correct and sporty behaviour during the competition. 

 

14.4. The participants authorize the Organization to use the personal data provided, 

as well as the photos or videos, for their dissemination on the Internet and media. 

14.5. Anything not foreseen in this regulation will be resolved by applying the FPX 

and FIDE regulations. Any situation that persists will be resolved by the tournament 

board. 

 

14.6 This text is a translation of the portuguese version of the regulations, which is 

the single official one. 

 

 

Vila Nova de Famalicão, 1st of April 2021  

Clube de Xadrez A2D. 

 

 


