
GRUPO DE XADREZ ALEKHINE 
Rua Alfredo Roque Gameiro,  32A   

1600-006 LISBOA –  PORTUGAL 
     s i te:  gxalekhine.weebly.com 

emai l:  gxalekhine@gmail.com 

 

 

Torneio de Xadrez 
 

"GXA Open de fim de semana 2015" 
 
  

REGULAMENTO 

 

1) O Torneio será organizado pelo Grupo de Xadrez Alekhine e realizar-se-á na sua sede, situada na Rua Alfredo 

Roque Gameiro, 32 A em Lisboa.  

2) O Torneio será aberto a qualquer jogador filiado na FPX ou na FIDE. 

3) Será disputado em sistema suíço de 5 sessões (o número de jogadores não pode ultrapassar 37) e jogar-se-á 

segundo as regras da FIDE e da FPX, com o ritmo de 1h + 30s por lance para cada jogador. 

4) Será averbada falta de comparência aos jogadores que se apresentem com 30 ou mais minutos de atraso em 

relação ao horário da sessão e será eliminado qualquer jogador que faltar a duas sessões.   

5) Será requerida a homologação para Elo FIDE, pelo que só poderão participar jogadores federados na FPX ou na 

FIDE. 

6) As inscrições deverão ser feitas até às 20h00 de 2015-11-26 para o endereço eletrónico 

gxalekhine@gmail.com ou então por voz ou por SMS para o telemóvel 964650312 (Palma Fernandes) ou 

966666434 (António Garcia), As taxas de inscrição têm o seguinte valor: 2€ para os sócios do clube com as 

quotas em dia e 5€ para os não sócios, que deverão ser pagos no primeiro dia do torneio.  

7) O calendário será o seguinte: 

  1ª sessão (sexta) 2015-11-27 20h00 

  2ª sessão (sábado) 2015-11-28 14h30 

  3ª sessão (sábado) 2015-11-28 17h00 

  4ª sessão (domingo) 2015-11-29 14h30 

  5ª sessão (domingo) 2015-11-29 17h00 

   

8) Usar-se-á o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos e desempates, sendo o primeiro 

emparceiramento no dia 2015-11-26 às 21h. 

9) Se no fim do torneio dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, a classificação final será 

determinada por aplicação do artigo 31.2 do regulamento de competições da FPX. 

10) Aos casos não previstos no presente regulamento serão aplicadas as regras do jogo de xadrez e os 

regulamentos da FIDE e da FPX. 

11) O Diretor do Torneio será José Palma Fernandes e o Árbitro António Manuel Garcia. 

12) Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados. 
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