
                                                                  
G.X. Peões de Alverca 

 

6º Circuito de Xadrez do Concelho de Vila Franca de Xira 
 

Regulamento do 1º torneio 
 

1. Local: Instalações do Grupo de Xadrez Peões de Alverca, Praceta 25 de 

Abril em Alverca (em frente ao Centro Comercial Parque). 

2. Calendário da prova: 

1ª Jornada – 04.06.2012 – Seg – 20h00 

2ª     “       – 06.06.2012 – Qua – 20h00 

3ª     “       – 08.06.2012 – Sex – 20h00 

4ª     “       – 11.06.2012 – Seg – 20h00 

5ª     “       – 13.06.2012 – Qua – 20h00 

6ª     “       – 15.06.2012 – Sex – 20h00 

 

3. O número de participantes é limitado a 20 jogadores. 

4. A organização aceita inscrições até às 19h00 do dia 1 de Junho de 2012~ 

Estas podem ser feitas para o número 960388585 ou por e-mail para: 

gxpa@sapo.pt.  

5. O custo da inscrição é de 5 euros por jogador, sendo 1,75 Euros para 

homolegação FIDE e o resto para apoio do clube. 

6. Os critérios de desempate são os constantes do Regulamento de 

Competições da F.P.X. artigo 25 - item 2. 

7. O torneio será disputado segundo as regras da FIDE e da FPX com o ritmo 

de 2 horas para cada jogador, em sistema suíço. 

8. Usar-se-á o programa Swiss Manager para emparceiramentos e classificação. 

9. Será pedida a homologação do torneio para rating FIDE e FPX. 

10.  A direcção e arbitragem do torneio são da responsabilidade da organização 

do circuito. A nomeação dos intervenientes será divulgada no início do 

torneio. 

11. A inscrição no torneio implica a aceitação na íntegra deste regulamento e do 

regulamento geral do circuito (afixados na sala de jogo). Todos os casos 

omissos serão resolvidos pela organização com base nos regulamentos em 

vigor da FPX e regras de xadrez da FIDE. 

12. O emparceiramento de cada sessão será efectuado após terminarem todos os 

jogos da sessão anterior. O emparceiramento da primeira jornada é efectuado 

no dia 2 de Junho. 

13. Serão eliminados do torneio os jogadores que derem duas faltas de 

comparência. 

14. Este torneio conta com o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira. 

 

A organização do GXPA 


