
 
TORNEIO DE XADREZ DO COMANDO DA 

PRIMEIRA REGIÃO MILITAR 

SEMI-RÁPIDAS 

 O Torneio de Xadrez de partidas Semi-Rápidas Individual é organizado pelo Clube de 

Xadrez do Comando da Primeira Região Militar (CPRM-XADREZ) e disputa-se no dia 

16 de Março de 2019, na Sala de Líguas do Comando da Primeira Região Militar. 

A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

O Torneio de Xadrez de Partidas Sem-Rápidas individual é aberto a todos os jogadores 

de xadrez devidamente inscritos no Clube de Xadez do Comando. 

B – INSCRIÇÕES 

1. As inscrições são feitas diretamente no Adjunto do Comandante para Área 

Operacional. 

2. As inscrições terminam às 16:00 Horas do dia 14 de Março de 2019. 

3. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição. 

C – TÍTULOS E PRÉMIOS 

1. Ao jogador vencedor será atribuído o prémio de Campeão do Primeiro torneio de 

Xadrez Comando da Primeira Região Militar de partidas Semi-Rápidas. 

2. São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados. 

 



 

D – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

1. O Torneio de Xadrez de Partidas Semi-Rápidas Individual será disputado em partidas 

de 15 minutos mais 5 segundos de acréscimo por cada lance por jogador. 

2. A competição será disputada: 

a) No Sistema de todos contra todos se o número de participantes for igual ou inferior 

a 6; 

b) No Sistema Suíço, se o número de participantes for superior a 6. 

c) O número de sessões será ajustado de acordo com o número de jogadores 

inscritos. 

3. O emparceiramento será efetuado pelo programa Swiss Manager. 

4. A pontuação do Torneio será a soma dos pontos obtidos em cada encontro, sendo 

atribuídos 1 ponto para a vitória, ½ ponto para o empate e 0 para a derrota ou para falta 

de comparência. 

5. Serão aplicados os critérios de desmpate estipulados no regulamento de Competições 

e Filiações da FCX atualmente em vigor (Artigo 31). 

6. A direção da Prova e Equipa de Arbitragem será nomeada oportunamente. 

E – CALENDÁRIO 

1. A Prova será realizada no Sábado, dia 16 de Março de 2019 no Comando da Primeira 

Região Militar, com o seguinte Calendário. 

Sábado, 16/03/2019 

• Até às 10:00 H Acreditação 

• 10:30 H Primeira Ronda 

• 11:20 H Segunda Ronda 

• 12: 10 H Terceira Ronda 

 

• INTERVALO PARA ALMOÇO 

• 15:00 H Quarta Ronda 



• 15:50 H Quinta Ronda 

• 16:40 H Sexta Ronda 

• 17:45 H Cerimónia de encerramento e entrega de troféus. 

2. A hora de início das Rondas, exepto na primeira e na quarta Ronda, poderão ser 

ajustadas para terem início logo após o final do último jogo da Ronda anterior. Por isso 

os jogadores, não se devem ausentar do local do jogo sem terem a noção da hora de início 

da ronda seguinte, não podendo alegar o facto das rondas após a primeira, iniciarem-se a 

horas diferentes da prevista no calendário acima indicado. 

3. Todos deverão estar devidamente credenciados para ser permitida a presença no local 

do jogo. Além dos jogadores que irão participar na prova, apenas será permitida a 

presença na sala de jogo de quem solicitar previamente a organização e cuja mesma for 

aceite. 

F – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A Inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no 

presente regulamento; dos regulamentos da FCX e da FIDE no que aplicáveis. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo sempre em conta os 

Regulamentos da FCX e da FIDE. 

3. Todos os Jogadores estão proibidos de transportarem para o recinto da prova qualquer 

equipamento eletrónico tais como telemóveis, smartphones, tablets, computadores, etc., 

sob pena dos infratores serem desqualificados da prova, mesmo que o equipamento 

transportado se encontre desligado. 

4. Não será permitida, na área de jogo, indumentária considerada inapropriada. Assim, 

não terá acesso à área de jogo, mesmo que tenha credenciação para tal, quem trajar com 

calções, quem chinelos, quem usar chapéu ou boné ou usar outra indumentária 

considerada imprópria. 

5. Aprova será homologadoa pela FCX. 


