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Época 2015/2016 

 

Regulamento do 

II Circuito de Xadrez do Concelho de Almada 

 

 

1. Enquadramento 
O II Circuito de Xadrez do Concelho de Almada é composto por 5 torneios de partidas semi-rápidas 
de 15 minutos que decorrem em instituições de ensino, de cultura e de lazer do concelho de 
Almada. A prova é aberta a todos os interessados sendo a inscrição gratuita. 

A realização desta prova conta com o apoio da Junta de Freguesia de Caparica e do Agrupamento 
de Escolas da Caparica, tendo também sido solicitado apoio à Câmara Municipal de Almada. 

2. Organização  
A organização deste circuito é da responsabilidade do Clube Peões da Caparica com sede na escola 
EB1/J1 de Vila Nova de Caparica – Rua Pedro Álvares Cabral, 2825-049 Caparica. 

Fazem também parte da organização desta prova as entidades que acolhem e divulgam os vários 
torneios, as quais são listadas no ponto 4 deste regulamento.  

3. Participação e inscrições 
O II Circuito de Xadrez do Concelho de Almada é aberto a todos os jogadores de xadrez, 
considerando-se um limite máximo de 40 jogadores por torneio.  

A inscrição é gratuita devendo preferencialmente ser formalizada enviando a identificação do(s) 
jogador(es) e da prova para o e-mail: xpeoes.caparica@gmail.com. Cada jogador deverá ser 
identificado com o nome completo e a data de nascimento. Caso o jogador seja ou tenha sido 
federado indicar o elo FPX ou FIDE. Na impossibilidade de realizar a inscrição por e-mail poderá 
fazê-lo por telefone: 963 654 003. A inscrição deverá ocorrer até às 22h00 do dia anterior a cada 
torneio. 

Se o limite de inscrições não tiver sido atingido, poderão aceitar-se inscrições nos locais de cada 
torneio até 15 minutos antes do início da primeira ronda. 

4. Horário, calendário e locais dos torneios 
Os jogadores deverão apresentar-se no local de cada torneio a partir das 14h30 e verificar com a 
direcção da prova / árbitro a sua regular inscrição. Os 5 torneios deste circuito iniciar-se-ão às 
15h00 nos seguintes dias e locais: 

22 de Novembro de 2015 (1º torneio) 
Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense; Rua Capitão Leitão, 64; Almada. 
(GPS: 38.680539, -9.160098; mapa)  

5 de Dezembro de 2015 (2º torneio) 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; Monte de Caparica.  
(GPS: 38.66002, -9.20303; mapa) 

12 de Dezembro de 2015 (3º torneio) 
Real Clube de Vale Cavala – Polidesportivo; Rua Graça Pina de Morais; Charneca de Caparica.  
(GPS: 38.60991, -9.19021; mapa) 

9 de Janeiro de 2016 (4º torneio) 
Colégio Campo de Flores; EN10-1 Lazarim; Caparica.  
(GPS: 38.647130, -9.201646; mapa) 
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30 de Janeiro de 2016 (5º torneio) 
Clube Peões da Caparica; EB1/J1 de Vila Nova de Caparica; Rua Pedro Álvares Cabral; Caparica.  
(GPS: 38.645173, -9.204863; mapa) 

5. Ritmo e sistema de jogo em cada torneio 
Cada torneio será disputado em sistema suíço de 6 rondas de partidas semi-rápidas de 15 minutos 
para cada jogador. Usar-se-á o programa Swiss Manager para os emparceiramentos e os 
desempates. Os critérios de desempate são conforme o artigo 31º do regulamento de competições da 
FPX. 

As regras aplicáveis, em cada torneio do II Circuito de Xadrez do Concelho de Almada, são as do 
regulamento de competições da FPX e as regras para as partidas semi-rápidas da FIDE. 

Em cada torneio decorrem duas competições em paralelo: série A, sub-12 (jogadores nascidos em 
2004 ou nos anos seguintes); série B, todos os outros jogadores.  

6. Critérios de desempate na classificação final do circuito 
Os critérios de desempate a utilizar para o apuramento da classificação final entre os jogadores com 
o mesmo número de pontos de tabuleiro acumulados nos 5 torneios são sucessivamente os 
seguintes: 
1) Maior número de jogos realizados no conjunto dos 5 torneios; 
2) Confronto direto (se existente), nos torneios realizados; 
3) Sorteio. 

7. Direcção e arbitragem 
A direcção e a arbitragem desta prova são da responsabilidade do Clube Peões da Caparica cuja 
sede é na escola EB1/J1 de Vila Nova de Caparica – Rua Pedro Álvares Cabral, 2825-049 Caparica. 

8. Classificações e prémios 
Em cada um dos 5 torneios são distinguidos com medalhas os 3 jogadores melhor classificados em 
cada série. 

No último torneiro serão distinguidos os jogadores com melhores desempenhos acumulados nos 5 
torneios, considerando-se os prémios não acumuláveis na seguinte ordem: 
• 1º, 2º e 3º classificados de cada série – Taças; 
• Melhor feminino de cada série – Taça; 
• Melhor veterano (+50) – Taça; 
• Melhor veterano (+65) – Taça; 
• Melhor jogador concelho de Almada – Taça; 
• Melhor jogador CPC – Taça;  
• 1º, 2º e 3º classificados sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-08 – Medalhões;  
• Lembranças a todos os participantes que realizem dois ou mais torneios e que estejam presentes na 

cerimónia de encerramento da prova.  

As entidades onde decorrem os vários torneios poderão distribuir aos participantes lembranças, sem 
anúncio prévio. 

9. Casos omissos 
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela direcção e pela arbitragem da prova, não 
havendo possibilidade de recurso das decisões. 

10. Outras indicações 
Este regulamento e o cartaz desta prova estão disponíveis no portal do Clube Peões da Caparica. As 
classificações da prova serão divulgadas em http://xpeoes-caparica.blogspot.pt. 

 
CLUBE PEÕES DA CAPARICA, 5 de novembro de 2015 


