
 
 

 

Circuito de Xadrez Oeiras 2016 
 
 

Festas do Concelho 
 
 

Torneio Oeiras Jovem 
(partidas semi-rápidas) 

 
 

Regulamento 
 
 
1. Integrado nas Festas do Concelho de Oeiras, a Câmara Municipal de Oeiras leva 

a efeito o Torneio Oeiras Jovem, pontuável para o Circuito de Xadrez Oeiras 2016. 
 

2. Podem participar todos os xadrezistas nascidos a partir de 1 de Janeiro de 2000 
que o desejem, decorrendo as inscrições no dia e local da prova entre as 14.00 e 
as 14.30. 

 
3. Os xadrezistas que não participam no Circuito de Xadrez Oeiras 2016 – isto é, 

que não são do concelho de Oeiras e nem representam equipas do concelho de 
Oeiras – deverão fazer uma pré-inscrição para o endereço Xadrez@cm-oeiras.pt 
até às 21h00 do dia 4 de Junho. Esta pré-inscrição não dispensa a inscrição nos 
termos do nº 2 deste regulamento. Deverão igualmente fazer-se acompanhar de 
relógios de competição, sem o que a sua participação poderá não ser garantida. 

 
4. O torneio tem lugar nas instalações da Câmara Municipal de Oeiras no Edifício 

Atrium, sito na Rua Coro de Santo Amaro de Oeiras 4, em Oeiras, a partir das 
14:30 horas do dia 5 de Junho. 

 
5. O torneio disputa-se em dois grupos, um reservados a jogadores nascidos a partir 

de 1 de Janeiro de 2000, outro agrupando os restantes. O sistema do torneio será 
determinado pelo Director da Prova tendo em conta o número de participantes. 

 
6. O tempo de reflexão será de 15 ou 20 minutos para cada jogador terminar a 

partida, sendo a decisão final tomada pelo Diretor da Prova, tendo em conta o 
número de participantes. 

 
7. No essencial, serão observadas as Regras do Jogo do Xadrez da FIDE, podendo, 

todavia, ser-lhe introduzidos pequenos ajustamentos. 
 

8. Desempenhará as funções de Árbitro o A. F. Altino Costa e as funções de Diretor 
do Torneio o A. I. Pedro Peixoto. 

 
9. Serão atribuídos prémios aos melhores classificados. 


