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REGULAMENTO 

O Torneio de Xadrez de Semi-rápidas de Regresso do 
Vale Formoso FC integra o IV Circuito de Semi-Rápidas da AXL 

2013-2014, é organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa 
em parceria com o Vale Formoso FC, a realizar na sede do Clube, 

Rua Vale Formoso de Cima, n.º 109, em Lisboa. 

 
1. Todos os interessados em participar neste torneio devem estar filiados na FPX1.  

 
2. Taxa de inscrição – Única – 2 euros. O pagamento deverá ser feito no local do torneio antes do início 

da 1ª sessão. Os sócios do Vale Formoso FC, estão isentos de taxa de inscrição, mas devem estar 
filiados na FPX para a corrente época. 

  
As inscrições devem ser efetuadas para o correio eletrónico xadrez.valeformosofc@gmail.com até às 20 
horas de 27 de fevereiro (5ª feira), após o qual tem uma sobretaxa ficando a inscrição no total de 2,5 
euros.  

 
3. A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa “Swiss-

manager”. O programa-horário a cumprir, no sábado dia 1 de Março de 2014, é o seguinte: 
   

1ª Sessão: 15H00; 2ª sessão: 15H40; 3ª sessão: 16H20; 4ª sessão: 17H00; 5ª sessão: 17H40; 6ª 
sessão: 18H20; 7ª sessão: 19H00; Entrega de prémios 19H45 (após a conclusão da última partida). 
  
Prémios: Troféus para os primeiros 3 classificados a nível individual e a nível coletivo (com o mínimo de 
4 jogadores), medalhão para o 1º e medalha para os 2º e 3ºs classificados dos escalões 
(Sub08/10/12/14/16/18/20,veteranos), medalhão para a 1ª e medalhas para a 2ª e 3ª feminina. 

 

4. O ritmo de jogo é de 15 minutos por partida para cada jogador.  

 
5. Serão eliminados todos os jogadores que faltarem a mais de 2 partidas das partidas que deveriam 

jogar.  

 
6. Serão seguidas as Regras para Partidas Semi-Rápidas da FIDE, da FPX e do presente regulamento. Os 

desempates serão de acordo com os seguintes critérios 1.º Confronto Direto (11); 2.º Maior número 
vitórias (12); 3.º Bucholz corrigido (37, 1,0,N,N,0,N); 4.º Bucholz total (37,0,0,N,N,0,N). 5.º Mais vezes 
pretas (53). 

 
7. O torneio será homologado para o ELO de Semi-rápidas da FPX e da FIDE será contabilizado para a 

classificação geral do IV Circuito de Semi-rápidas AXL.  
 

8. A Direção e a Arbitragem da prova são da responsabilidade do Vale Formoso FC.  

                                                           
1 A 1ª filiação na FPX até 15 de outubro de 2014 tem os seguintes valores: 

Veteranos e seniores: 6,50 €  
Jovens (Sub-08 a Sub-12): 1,50 €  
Jovens (Sub-14 a Sub-20): 3,00 €. 
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