
 
 

Regulamento da Prova  
 

1. Organização  

O I Torneio de Xadrez Festas das Vindimas, é organizado 
pela Palmela Desporto em parceria com a Associação de 
Festas das Vindimas. 

 

2. Participantes  

A prova é aberta a todos, filiados e não filiados.  

 

3. Inscrições  

São gratuitas e limitadas à capacidade do espaço e devem 
ser enviados para a Pamela Desporto, 
geral@palmeladesporto.pt, com indicação do Nome, 
número FIDE ou FPX e Clube para os filiados e para os não 
filiados primeiro e último nome, data de nascimento e para 
todos (Filiados e não filiados) a referência se são ou não  
residentes no concelho de Palmela. 

A Direcção da Prova aceitará também inscrições no local da 
prova até quinze minutos antes do seu início, caso não 
tenha sido atingida a capacidade dos tabuleiros 
disponíveis. 

 

4. Local e inicio do torneio 

A prova disputar-se-á no Largo São João Baptista, Palmela 
no dia 02 de Setembro de 2017, com início marcado para as 
15:30 horas, conforme calendário ao lado. 

 

 

  

 

5. Ritmo e Sistema de jogo  
a) a prova disputa-se em cinco sessões se o número de inscritos for 
inferior a 36 jogadores ou seis se este número for superior. 
b) O emparceiramento é efectuado pelo programa “Swiss Manager”, 
sendo atribuído  quinze minutos KO por jogador em sistema suíço. 
c) Serão respeitadas as regras definidas para partidas semi-rápidas 
pela FIDE  e pelo Regulamento Geral  de competições da FPX. 
d) Ao jogador que cometer duas jogadas ilegais, será atribuída 
derrota na partida.  
6. Sistema de desempate  
De acordo com o Artº 31 do regulamento de Competições da FPX, 
nomeadamente: 
a) resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado 
entre si;  
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 partidas ganhas;  
7. Direcção e Arbitragem  
A Direcção da prova será da responsabilidade da Associação de Festas 
e Arbitragem ficará a cargo do AN Carlos Ferreira, não havendo 
recurso das suas decisões. 
8. Casos Omissos  
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela direcção 
do torneio.  
9. Prémios  
A Associação de Festas só procederá à entrega de prémios aos 
vencedores que estejam presentes na cerimónia de encerramento do 
torneio. 
11. Os participantes autorizam a Associação de Festas e a organização 
à divulgação de fotos do evento pelos meios disponíveis. 
Classificações disponíveis em:  
http://chess-results.com/tnr161991.aspx?lan=10 
 
 A participação no torneio implica a aceitação deste regulamento. 
 
 
                                                                                                               

 

PRÉMIOS  

GERAL  

1º Absoluto ---------------------------------------  

2º Absoluto ---------------------------------------  

3º Absoluto ---------------------------------------  

1ª Equipa ------------------------------------------  

( Determinada pela soma dos quatro atletas 
melhor classificados)  

ESCALÕES 
 

1ºSub 08 ------------------------------------------  
1ºSub 10 ------------------------------------------  
1ºSub 12 ------------------------------------------  
1ºSub 14 ------------------------------------------  
1ºSub 16 ------------------------------------------  
1ºSub 18 ------------------------------------------  
1ªFeminina ---------------------------------------  
1ºVeterano  --------------------------------------  
1º Residente na freguesia  -------------------- 

 

CALENDÁRIO 
 

14:30 – Recepção e confirmação das 
inscrições 
1ª Sessão 15:30;  
2ª Sessão 16:10;  
3ª Sessão 16:50;  
4ª Sessão 17:30; 
5ª Sessão 18:10;  
6ª Sessão 18:50 (Ver ponto 5a) 
Entrega de prémios (10 minutos após o 
termo da ultima ronda) 
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