
 
 

 
  

 

Regulamento  

2º Campeonato Felgueiras Xadrez 

 

O 2° Campeonato Felgueiras Xadrez visa promover a prática competitiva do Xadrez junto da 
população do concelho de Felgueiras, envolvendo quer os jovens em idade escolar, quer os diferentes 
agregados familiares, quer ainda os praticantes da modalidade, a frequentarem os estabelecimentos 
de ensino da rede pública e/ou da rede privada, bem como todos os residentes em Felgueiras. 

 

Organização 

O 2° Campeonato Felgueiras Xadrez é uma organização do Município de Felgueiras, contando 
com a colaboração e parceria da Associação de Xadrez do Porto, e de alguns dos estabelecimentos de 
ensino da rede pública e da rede privada existentes no concelho de Felgueiras. 

 

Inscrição e Participação 

A inscrição e participação no 2° Campeonato Felgueiras Xadrez é gratuita, devendo ser efetuada 
através do email desporto@cm-felgueiras.pt 

Os participantes deverão ser naturais e/ou residentes em Felgueiras, ou terem um(a) dos(as) 
filhos(as) ou educandos(as) a frequentarem os estabelecimentos de ensino da rede pública ou rede 
privada existentes no território do concelho de Felgueiras.    

Para efeitos da classificação por famílias (quer em cada uma das etapas, quer para a 
classificação final) os participantes apenas poderão integrar uma família, não podendo competir por 
famílias diferentes em cada uma das etapas. 

Para este efeito será considerada a família indicada na primeira participação. 

Excecionalmente poderão ser aceites inscrições e a participação de residentes e/ou naturais de 
outros concelhos, sendo a estes reconhecidos os mesmos direitos e obrigações dos restantes 
participantes, nomeadamente no respeitante às classificações individuais e por família. 

Eventuais casos de comportamento antidesportivo ou de desrespeito pelas regras de 
competição serão alvo de análise e decisão por parte da organização, não havendo possibilidade de 
recurso ou contestação. 

 

 

 



 
 

 
  

Ritmo e Sistema de Jogo 

O 2° Campeonato Felgueiras Xadrez, terá por base a realização de um conjunto de etapas, cada 
uma contará com 5 rondas competitivas. 

Em cada ronda de cada uma das etapas a efetuar, a competição realizar-se-á em sistema suíço, 
com os emparceiramentos a serem realizados através do software Swiss Manager ou Swiss Perfet, 
com o ritmo de jogo definido a ser de 5 minutos KO. 

Não será aceite qualquer reclamação sobre o emparceiramento, exceto sobre erros resultantes 
da introdução de resultados. 

 

Classificação Final Individual e por Famílias 

A classificação final individual resultará da soma dos pontos alcançados em cada uma das 
rondas do 2° Campeonato Felgueiras Xadrez. 

No final da última etapa, e em caso de se verificar uma igualdade pontual entre dois xadrezistas 
no topo da classificação final na competição individual, o desempate será efetuado através dos 
seguintes critérios: 

1.º - maior número de pontos alcançados no(s) confronto(s) direto(s) no total das cinco etapas. 

2.º - maior número de pontos alcançados no(s) confronto(s) direto(s) jogando com as peças pretas no 
total das cinco etapas. 

3.º - maior número de pontos alcançados jogando com as peças pretas no total das cinco etapas. 

4.º - maior número de vitórias alcançadas jogando com as peças pretas no total das cinco etapas. 

No final de cada etapa para efeitos de desempate, será tido em conta o melhor desempenho 
individual na classificação individual final de cada família. 

A classificação final por famílias resultará da soma dos pontos alcançados em cada uma das 
etapas do 2.° Campeonato Felgueiras Xadrez, sendo apenas considerados os dois melhores 
desempenhos por família em cada uma das etapas do 2.° Campeonato Felgueiras Xadrez. 

Para efeitos de desempate entre famílias com igual número de pontos serão aplicados os 
seguintes critérios: 

1.º - maior número de pontos alcançados pelos dois melhores elementos de cada família em cada 
etapa, jogando com as peças pretas no total das cinco etapas. 

2.º - maior número de vitórias alcançadas pelos dois melhores elementos de cada família em cada 
etapa, jogando com as peças pretas no total das cinco etapas. 

3.º - menor número de derrotas registadas pelos dois melhores elementos de cada família em cada 
etapa, jogando com as peças pretas no total das cinco etapas. 



 
 

 
  

 

Prémios 

Em cada uma das etapas serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados da competição 
individual, e às três famílias melhor classificadas na competição por famílias. 

No final do 2° Campeonato Felgueiras Xadrez, serão atribuídos troféus aos três primeiros 
classificados da competição individual. 

Na competição por famílias serão atribuídos troféus às famílias classificadas nos três primeiros 
lugares da classificação da competição por famílias. 

Eventualmente poderão ser atribuídos prémios adicionais em função da oferta de entidades 
parceiras do 2° Campeonato Felgueiras Xadrez. 

 

Privacidade de dados e direitos de Imagem 

A inscrição e participação no 2° Campeonato Felgueiras Xadrez, pressupõe a aceitação do 
Regime Geral de Proteção de Dados e Política de Privacidade do Município de Felgueiras.  

 

Em tudo o não previsto neste regulamento serão aplicadas as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE 
(Federação Mundial de Xadrez) e o RCP da FPX (Federação Portuguesa de Xadrez). 

 

A organização poderá introduzir (sem qualquer consulta prévia) novos pontos ou alterar 
no todo ou em parte o presente regulamento por motivos ponderosos e/ou não previstos.  

 

 

 


