
I Campeonato de Xadrez Jovens Distrito Portalegre 
 
 

Época 2008/2009  
 
 
 
 

Regulamento 
 
 
 
1. Organização e local  
O torneio realiza-se nas instalações da sociedade de instrução e recreio, na Rua Martin 
Mendes, 19 em Elvas. 
 
 
2. Participantes  
Poderão participar todos os jogadores filiados na FPX nos escalões de sub-8 a sub-20 que 
representem clubes do distrito de Portalegre. 
 
3. Inscrições  
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail sir_xadrez@hotmail.com  ou na Sede da 
SIR até às 09h00 do dia  26 de Setembro de 2009. 
A inscrição é gratuita. 
 
 
4. Sistema e ritmo de jogo  
A prova disputa-se no sistema de todos contra todos ou no sistema suíço de 7 sessões 
consoante o nº de inscritos. 
As partidas são disputadas no ritmo de 1h30 por jogador, com um acréscimo de 30 
segundos por lance. 
 
5. Calendário 
 
1ª sessão: dia 26 de Setembro de 2009 pelas 10h 
 
2ª sessão: dia 26 de Setembro de 2009 pelas 18h  
 
3ª sessão: dia 27 de Setembro de 2009 pelas 10h  
 
4ª sessão: dia 27 de Setembro de 2009 pelas  18h 
 
5ª sessão: dia 28 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 
6ª sessão: dia 29 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 
7ª sessão: dia 30 de Setembro de 2009 pelas 19h 
 



 
 
 
 
 
6. Faltas de comparência  
Os jogadores que averbarem faltas de comparência em alguma das sessões serão eliminados 
do torneio excepto em alguma situação de carácter excepcional caso esta seja aceite pela 
direcção da prova.  
 
 
7. Critérios de desempate  
O sistema de desempate aplicado será o de Sonnemberg Berger caso o campeonato seja 
disputado no sistema de todos contra todos. 
 O sistema de desempate aplicado será o de bucholz caso o campeonato seja disputado em 
sistema suíço. 
 
 
8. Direcção de prova e arbitragem  
A Direcção da prova e arbitragem estará a cargo de Jaime Santos. 
Da Direcção de prova não haverá recurso.  
Em tudo o que não está previsto neste regulamento aplica-se as regras da FIDE e FPX.  
 
 
9. Prémios  
São atribuídos prémios (troféus e livros) a todos os participantes. 


