
 

 

Actividades promovidas pela FPX no encerramento das 

Olimpíadas de Xadrez para Surdos - Estoril 2010 

Estas actividades realizam-se no dia 12 de Junho de 2010 e têm o 

apoio da Liga Nacional de Surdos e o IDP (englobado no 

programa inovador) 

-Apresentação do livro dos MI António Fróis e Sérgio Rocha às 

14:30h:   

“Campeões do Mundo de Xadrez de 1886 a 2010” 

 

-Torneio aberto individual de rápidas (15:00h)  

Regulamento do Torneio 

1) Organização FPX com o apoio da Liga Nacional de Surdos. 

2) A prova é aberta a todos os interessados com inscrições 

gratuitas e no local da prova até às 14:45h. 

3) O local da prova é no Pavilhão de Congressos do Estoril, 

Avenida Amaral 2765-192 Estoril , com início às 15:00h. 

4) Utilizar-se-á o Swiss Manager para o emparceiramento. O 

sistema utilizado é o suiço a 5 sessões e o ritmo utilizado 

será de 5 minutos  por jogador para toda a partida. 

 

http://chess2010portugal.webnode.com/event-venue/


 

 

5) Os desempates utilizados são (Swiss Manager): 

1) The results of the players in the same point group (11) 

2) FIDEC Tie-Break (8)  

3) Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) [1,0,N,S,0,N] (37) 

4) Sonneborn-Berger Tie-Breaks (with the real points) (7) 

5) The greater number of victories (12) 

6) Os prémios são: 

-1 livro de xadrez, “Campeões do Mundo de Xadrez de 1886 a 

2010”, para o vencedor,  melhor juvenil (entre sub8 e sub 12) e 

melhor junior (entre sub14 e sub 18). (oferta dos autores) 

-1 revista de xadrez RPX, do 2º ao 5º lugar. 

-1 jogo de xadrez magnético, do 6º ao 10º lugar.  

Os prémios não são acumuláveis. 

7) A arbitragem e direcção estará a cargo de Luís Maninha. As 

regras a utilizar serão as regras da FIDE para o ritmo rápido. 

Os casos omissos serão resolvidos pela direcção da prova. 

 

-Iniciação ao xadrez no tabuleiro gigante para jovens 

-Poderão ainda visitar a exposição “60 anos do Comité 

Internacional de Xadrez para Surdos entre as 15:00h e as 

17:30h no Pavilhão de Congressos 

-Lembramos que a última sessão das Olimpíadas terá início às 9 

horas. 

 


