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REGULAMENTO 
 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

O Torneio “FELGUEIRAS XADREZ 2021” a disputar no ritmo de partidas rápidas, 

realiza-se no dia 11 de julho de 2021 (domingo), sendo uma organização do 

Município de Felgueiras, do “Torres de Pombeiro” – Clube de Xadrez do 

Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos e do Agrupamento de 

Escolas Dr. Machado de Matos, com o apoio da Associação de Xadrez do Porto. 

 

2. DATA E LOCAL DE JOGO 

 

O Torneio Dr. Machado de Matos realiza-se no dia 11 de julho de 2021 (domingo), 

na Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras sita na Rua de 

Pombeiro de Ribavizela, 600 (Lugar da Trofa), Pombeiro de Ribavizela. 

 

3. PARTICIPANTES 

A participação no Torneio Dr. Machado de Matos é reservada a xadrezistas naturais 

do concelho de Felgueiras e/ou a residir no concelho de Felgueiras, cuja idade os 

permite integrar nos escalões sub08 a sub20, filiados ou não-filiados na Federação 

Portuguesa de Xadrez. 

3.1. A organização do Torneio Dr. Machado de Matos reserva-se o direito de atribuir 

convites de participação a xadrezistas (filiados ou não filiados) não abrangidos pelo 

acima disposto, de acordo com a decisão da Direção do Torneio. 

 

 

4. INSCRIÇÕES 

O processo de inscrição no Torneio Dr. Machado de Matos será efetuado através 

do formulário - https://forms.gle/TLUGUoWkaZoJtqUFA até às 18:00 horas do dia 08 de julho 

de 2021. 



 

A inscrição no Torneio Dr. Machado de Matos é gratuita. 

O número máximo de participantes será de 40 xadrezistas. 

4.1. A organização do Torneio Dr. Machado de Matos reserva-se o direito aceitar a 

inscrição de xadrezistas depois da data acima estipulada, de acordo com a decisão 

da Direção do Torneio. 

 

4.2. A organização do Torneio Dr. Machado de Matos reserva-se o direito de aceitar 

xadrezistas para além do número máximo acima estabelecido, de acordo com a 

decisão da Direção do Torneio. 

 

5. SISTEMA E RITMO DE JOGO 

Se o número de inscritos for inferior a 9, utilizar-se-á o sistema “round robin”. Se o 

número de inscritos for 9 ou mais, utilizar-se-á o sistema suíço com 6 sessões. Em 

qualquer caso, o torneio será gerido com recurso ao programa Swiss-Manager. 
 

Cada jogador terá 5 minutos KO para terminar a partida. 
 

A competição será dividida em três escalões – sub10, sub14 e sub20 – os quais 

competirão de forma isolada, com os xadrezistas de cada escalão a realizarem apenas 

partidas com xadrezistas do seu escalão. 
 

Para efeito das regras da FIDE para faltas de comparência, determina-se que as faltas 

serão atribuídas 5 minutos após o início de cada sessão, começando os relógios a 

contar o tempo para os jogadores de brancas. Um xadrezista que não compareça será 

excluído a não ser que explique ao árbitro a sua ausência com argumentos válidos 

antes do emparceiramento da ronda seguinte. Os xadrezistas, uma vez terminada a 

partida, passam a ser considerados como público, devendo abandonar o espaço onde 

decorrem as partidas. 

  



 

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Serão aplicados os critérios de desempate conforme o Regulamento de Competições 

da FPX atualmente em vigor (Artigo 31): 

 

a) Pontos [1]; 

 

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

 

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

 

d) Sonneborn-Berger [35] (0,0,N,N,0,N,N). 

 

7. HOMOLOGAÇÃO, DIREÇÃO DA PROVA E 

ARBITRAGEM 
 

Será requerida a homologação do Torneio “FELGUEIRAS XADREZ 2021” pela 

Federação Portuguesa de Xadrez e pela FIDE para efeito dos seus rankings ELO, caso 

todos os xadrezistas participantes  

A Direção da Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas pela organização. 

 

8. PRÉMIOS 
 

No respeitante aos prémios os três primeiros classificados de cada um dos três 

escalões receberão uma medalha bem como um diploma, tal como a melhor 

participante feminina de cada escalão. 

Haverá uma classificação para os xadrezistas de cada escalão um dos três escalões 

etários- sub10, sub14 e sub20. 

 

 

  



 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições 

contidas no presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE no 

que aplicáveis. Os casos omissos serão decididos pela Direção da Prova 

tendo em conta os Regulamentos da FPX e da FIDE. 

9.2. A participação no Torneio “FELGUEIRAS XADREZ 2021” presume a 

aceitação e cumprimento do(s) Plano(s) de Contingência em vigor 

referente(s) ao Torneio “FELGUEIRAS XADREZ 2021” e ao espaço onde o 

mesmo decorrerá. 

 

Município de Felgueiras 

 

Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos 

 

“Torres de Pombeiro” – Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas Dr. Machado 

de Matos 

 

Associação de Xadrez do Porto 

 

11 de junho de 2021 


