
  

Treinos e competição: Av. Marquês de Pombal, 42 A 2700-571 
Amadora 

Email: cxdamadora@gmail.com 
Contacto: 911554441 

 

                           Torneio de Natal "C.X.D.AMADORA 2019" 

organizado pelo Clube de Xadrez e Damas da Amadora 
 

REGULAMENTO 
O Clube de Xadrez e Damas da Amadora, vai organizar um torneio designado por: 

“Torneio de Natal "C.X.D.AMADORA 2019" 

1) Este Torneio realizar-se-á no dia 15 de Dezembro de 2019 às 14.30h, nas suas instalações situadas na Av. Marquês 
de Pombal, 42 A, na Amadora. 

2) Será disputado em sistema suíço de 6 sessões (número de jogadores limitados a 34 inscritos) e jogar-se-á segundo 
as regras da FIDE e da FPX, com o ritmo de 10m + 05s por jogador. 

3) Será averbada falta de comparência aos jogadores que não se apresentem no início do Torneio e será eliminado 
qualquer jogador que faltar a duas sessões.   

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

5) Os Jogadores não federados poderão efetuar a respetiva filiação no Local pelo C.X.D. Amadora. 

6) As inscrições deverão ser feitas até às 23h00 de 2019-12-14 para o endereço eletrónico cxdamadora@gmail.com 
ou então por voz ou por SMS para o telemóvel 911554441 (Hugo Saraiva) 

7) Têm o custo de 5€ por cada jogador e deverá ser efetuada a transferência para o IBAN abaixo indicado. 

IBAN: PT50 0033 0000 4554 3447 5670 5 e o comprovativo enviado para o e-mail cxdamadora@gmail.com 

8)  O calendário será o seguinte: 

 

  1ª sessão  2019-12-15 às 14h30 

  2ª sessão  2019-12-15 às 15h00 

  3ª sessão  2019-12-15 às 15h30 

  4ª sessão  2019-12-15 às 16h00 

  5ª sessão  2019-12-15 às 16h45 

  6ª sessão  2019-12-15 às 17h15 

  Entrega de Prémios  2019-12-15 às 17h45 

 

9) Usar-se-á o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos e desempates. 

10) Os critérios de desempate estarão conformes à redação do art. 30º, nº 2 do Regulamento de Competições da FPX. 

11) Aos casos não previstos no presente regulamento serão aplicadas as regras do jogo de xadrez e os regulamentos 
da FIDE e da FPX. 

12) O Diretor do Torneio será da responsabilidade do Clube e o árbitro,  Hugo Saraiva 

13) Serão atribuídos troféus aos três melhores classificados e primeiros classificados de cada escalão, e sorteado 
lembranças de Natal. 

 


