
                                

Regulamento do III Torneio Aberto de Xadrez 

Cidade de Leiria 

20 de Junho de 2015 

 

Apresentação: O III Torneio de Xadrez Cidade de Leiria tem como objectivo promover a 

modalidade de Xadrez, bem como proporcionar diversas actividades de carácter lúdico, 

recreativo e de aprendizagem da própria modalidade a toda a população em geral. Terá uma 

parte de competição com a realização de 3 torneios – 2 Torneios (A e B) Jovens até sub-16 

(inserido no circuito Jovem de Leiria 2015 – V etapa) em que o Torneio A é para jovens 

habituados a competições e conta para Elo - Fide de semi-rápidas; o Torneio B é para os jovens 

que estão agora a iniciar-se no xadrez competitivo, logo mais pedagógico e apoiado por 

professores e dinamizadores e o Torneio Aberto a todos os indivíduos de ambos os sexos, 

sejam ou não federados. O local escolhido é o Mercado de Santana no centro histórico da 

cidade  

Organização: Está a cargo do Clube Cultural e Desportivo Corvos do Lis e Associação de Xadrez 

de Leiria. 

Apoios: Associação Xadrez Leiria e Câmara Municipal de Leiria 

 

Inscrições/Informações: 9122426662 (Duarte Basílio) 914973897 (Vitor Hugo) e 965505655 

(José Cavadas) ou através do e-mail: corvoslis@gmail.com. 

 

As inscrições poderão ser feitas até à véspera do Evento: 6€ para o Torneio Aberto, os torneios 

Jovens são gratuitos 

No próprio dia o valor da inscrição será de 10€. O pagamento será feito antes do início do 

torneio, até às 14h00. 

 

Local do jogo: Mercado de Santana no centro da cidade de Leiria. 

 

 



Sistema de Jogo: Suíço de 6 Sessões em partidas de 15 minutos para cada jogador.  

O emparceiramento e a classificação são estabelecidas pelo programa Swiss Mannager. Haverá uma classificação 

individual e colectiva (Só as equipas que apresentem no mínimo 4 jogadores é que contam para a classificação de 

Equipas. Contam para a classificação por equipas os quatro primeiros classificados de cada equipa).   

Disposições Finais: Solicita-se aos Clubes que apresentem um ou mais relógios de xadrez por cada dois jogadores 

inscritos, sem os quais não nos responsabilizamos pela sua inscrição. as inscrições na prova significa a aceitação do 

presente regulamento. Os casos omissos serão da responsabilidade da organização, não havendo recurso das suas 

decisões. 

Direcção da prova: Clube Cultural e Desportivo Corvos do Lis 

Árbitro da prova: José Cavadas 

Horário: 

 

Boas Vindas  - 14h30  

 

1ª sessão 15h00                4ª sessão 16.55h 

2ª sessão 15h35                5ª sessão 17h25  

3ª sessão 16.10h               6ª sessão 18h  

 

Entrega prémios 18h40 

 

Prémios: 1º - 70€; 2º - 40€; 3º - 20€; 4º 10€ 

Troféus para o primeiro classificado dos seguintes escalões: Veteranos; sub-18 

Troféu para a melhor classificada feminina. 

 

Troféus para as 3 equipas melhor classificadas do geral (deverão apresentar um mínimo de 4 

elementos na prova). 

 

Nota: Os prémios serão entregues conforme a classificação efectiva. Serão entregues aos 

jogadores caso estes estejam presentes na sessão de entrega de prémios. 

 



Disposições finais: Solicita-se aos Clubes que apresentem um relógio por cada dois jogadores 

inscritos. A inscrição na prova significa aceitação do seu regulamento. Os casos omissos serão 

da responsabilidade da Organização não havendo recurso da decisão da mesma. 

 

Clube Cultural e Desportivo Corvos do Lis 


