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VI Torneio Aberto Xadrez FIDE 

Externato Cooperativo Benedita 

   23, 24 e 25 Maio 2014 

Regulamento 

1. Apresentação:  

O Externato Cooperativo da Benedita vai organizar o VI Torneio Aberto Xadrez FIDE 

Externato Cooperativo Benedita e é aberto a todos jogadores filiados na FPX. Os 

jogadores que não estão federados poderão filiar-se ( o custo máximo é de 13€ se já 

foi federado) pela Associação Peão Cavalgante (Benedita). 

2. Apoios – Federação Portuguesa de Xadrez; Associação Xadrez de Leiria; Associação 

Peão Cavalgante (Benedita). 

3. Ritmo de jogo:  

As partidas têm um ritmo de 90 minutos para terminar a partida, com acrescento de 

30 segundos por lance.  

4. Sistema de jogo e desempates:  

Sistema suíço a 5 sessões.  

Critérios de Desempate segundo o art. 31º do RC da FPX 2013/2014:  

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];  

b) Maior número de vitórias [12];  

c) Maior número de jogos de pretas [53];  

d) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  

e) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);  

Caso o número de participantes o recomende, a organização, pode proceder a  

emparceiramento acelerado, nas duas primeiras jornadas.  

Cada jogador terá direito a utilizar 1 “bye”, excepto nas  4ª e 5ª sessões, sendo-lhe  

averbado 0,5 pontos. Para tal, o jogador deverá comunicar à direcção da prova essa 

sua intenção, antes da 1ª sessão.  

5. Local de jogo: Centro Cultural Gonçalves Sapinho (Cave).  

6. Datas e horários:  

1ª Sessão: 23 de Maio de 2014 – 21,00 h  

2ª Sessão: 24 de Maio de 2014 - 10,30 h  

3ª Sessão: 24 de Maio de 2014 - 15,45 h  

4ª Sessão: 25 de Maio de 2014 - 10,30 h  

5ª Sessão: 25 de Maio de 2014 - 15,30 h  
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Sessão de encerramento com entrega de prémios quinze minutos após o término dos  

jogos da 5ª Sessão.  

7. Tempo de espera  

O tempo de espera máximo para cada jogador iniciar o seu jogo é de 60 minutos, após 

o que lhe será averbada derrota.  

 

8. Inscrições: Devem ser enviadas por email para josecavadas@gmail.com  ou  

Telemóvel : 96 55 05 6 55 (deixar sms e não mensagem de voz) – José Cavadas.  

Aceitam-se inscrições de última hora, no local de jogo, até às 19,00 horas desde que 

não perturbe a organização. Cada clube deverá apresentar um relógio digital por cada 

dois jogadores inscritos.  

 

9. Taxas de inscrição:  

* Séniores e Sub20 – 15€  

* Jovens  (Sub08 a Sub18) - 10 € ;  

Jogadores dos Clubes da Benedita  – 5 € 

 

10. Subsídios e Prémios:  

 

1º - 150 Xeques+ Troféu 

2º - 80 Xeques + Troféu  

3º -  40 Xeques + Troféu 

4º - 20 Xeques 

5º - 10 Xeques 

 

1º - 3º -  Sub – 20 ; Sub18; Sub16; Sub14; Sub12 – Troféu  

1º Feminino – Troféu   

1º Veterano – Troféu   

1º - 3ª – Equipa - Troféu 

11. Será requerida a homologação da prova junto da Federação Internacional de 

Xadrez, FIDE, e da Federação Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para efeitos de  

contabilização para os respectivos sistemas de classificação pontual ELO.  

12. Direcção e Arbitragem – José Cavadas (Árbitro Nacional )  

 

13. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de  

Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova  

decidir sobre eventuais situações que permaneçam omissas após aplicação dos  
regulamentos respectivos.  


