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REGULAMENTO 

 
 
 
1. O XXX Campeonato Nacional de Semi-Rápidas  realiza-se no dia 19 de Setembro 2009, no 
Pavilhão do Inatel sito na Rua da Força Aérea, em Mirandela. 
 
2.  O torneio tem a organização da Associação de Xadrez do Distrito de Bragança sob a égide 
da Federação Portuguesa de Xadrez e com o apoio da Câmara Municipal de Mirandela e da 
Fundação Inatel. 
 
3.  O campeonato é aberto a todos os jogadores de nacionalidade portuguesa filiados na FPX na 
presente época. 
 
4.  A taxa de inscrição -  seniores-- 10€; veteranos e sub-20 --8€ ; sub-18 e sub-16 --6€;  sub-14 
e sub-12 --4€; sub-10 e sub- 8 --2€.  
Esta tabela aplica-se a todos os inscritos com o pagamento efectuado até ao  dia 18 de 
Setembro, depósito na conta nº 31007338.10.1 do Finibanco  em Mirandela - NIB 
007600003100733810106 (deverão ser portadores do talão do depósito para apresentação no 
dia do torneio).  
Se o pagamento só for efectuado no dia do torneio, haverá a aplicação de uma sobretaxa de 2 €. 
               
5.  As inscrições com o respectivo comprovativo do pagamento deverão ser recebidas até ao dia 
18 de Setembro, dirigidas para o seguinte e-mail: axbraganca@gmail.com 
    
6.  Os participantes deverão informar o seu nome, clube, escalão e ELO de semirápidas. 
 
7. O torneio será disputado  em sistema suíço a 8 sessões,(15 m por jogo/jogador) sendo 
utilizado o programa SWISS MANAGER para o cálculo dos emparceiramentos, classificação e 
desempates. 
 
8.  Sistema de desempate - Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais jogadores, aplicar-
se-ão os seguintes critérios: 
a) resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si; 
b) sistema Progressivo [Critério 8 do swiss-manager - Fide Tie-Break]; 
c) sistema Buchholz retirando o pior resultado [critério 37 do Swiss-manager]; 
d) sistema Buchholz completo [critério 37 do Swiss-manager, parametrizável]; 
e) maior número de partidas ganhas; [critério 12 do Swiss-manager]; 
f) sorteio.  
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9.  Serão eliminados os jogadores que faltarem a duas sessões. É atribuída falta ao jogador que 
chegar à sua mesa de jogo com atraso de mais de 10 minutos em relação à hora do início da sessão 
correspondente. 
 
10.  Calendário da prova: 
 
     12.00 1ª Sessão    16.25   6ª Sessão 
     14.00 2ª Sessão    17.00   7ª Sessão 
     14.40 3ª Sessão    17.35   8ª Sessão 
     15.15 4ª Sessão    18.15   Entrega de Prémios  
     15.50 5ª Sessão             
          
11.  A Direcção e a arbitragem da prova serão nomeadas pela FPX. 
 
12.  Serão atribuídos os seguintes prémios: 
    
1º lugar -30% do valor obtido pelas inscrições + troféu 
2º lugar -25% do valor obtido pelas inscrições + troféu 
3º lugar -20% do valor obtido pelas inscrições + troféu 
4º lugar -15% do valor obtido pelas inscrições  
5º lugar -10% do valor obtido pelas inscrições  
 
 Troféus para o primeiro classificado em cada escalão (sub8 a sub20). Troféu para o melhor 
feminino. Troféu para o melhor Veterano. Troféu para o melhor jogador do concelho de 
Mirandela.  
 
13.  Serão observadas as regras de partidas semi-rápidas da FIDE e o RCP da FPX. Os casos 
omissos serão resolvidos pela Direcção da prova, não havendo recurso das suas decisões. 
 
14. Antes de abandonarem o local de jogo os jogadores deverão consultar a equipa de 
arbitragem sobre a sua apresentação ao controle antidopagem. O não cumprimento desta regra 
acarretará a suspensão imediata da participação na prova e aplicação de processo disciplinar. A 
inscrição neste torneio implica a plena aceitação deste regulamento. 
 
 


