
IV TAÇA ANTÓNIO MAMEDE DIOGO 
16 de dezembro de 2012 

LOURINHÃ 
 

 

1. Apresentação da IV edição - 2012 

A Taça António Mamede Diogo foi instituída pela Associação de Xadrez de Leiria, com a intenção de honrar e 

perpetuar a memória do Diogo. Depois de três edições repletas de sucesso, esperamos a presença de todos 

os que tiveram o privilégio de conhecer, conviver e partilhar xadrez com o António Mamede Diogo. 

A quarta edição, organizada conjuntamente pela Associação de Xadrez de Leiria e pela Academia António 

Mamede Diogo, realiza-se no dia 16 Dezembro de 2012, domingo, na sede da Academia de Xadrez 

António Mamede Diogo, no pavilhão do Hóquei Clube da Lourinhã. 

 

2. Participação e inscrições 

O torneio é aberto à participação de todos os jogadores interessados (federados ou não) que nele se 

inscrevam. A inscrição é gratuita e deve ser efetuada para o AI Carlos de Oliveira Dias, via e-

mail codias@portugalmail.com ou pelo telemóvel 962491479 até ao dia 15 de dezembro. Aceita-se 

inscrições, de ultima hora, no local da prova até 15 minutos antes do início do torneio. 

 

3. Sistema e ritmo de jogo 

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

Manager. O ritmo de jogo é de 15 minutos por partida para cada jogador. Serão eliminados os jogadores que 

acumulem duas faltas de comparência. 

 

4. Desempates 

Serão utilizados os critérios de desempate previstos no Regulamento de Competições da FPX. Em tudo o que 

não se encontra especificamente previsto neste Regulamento, serão aplicadas as disposições que se 

encontram estipuladas no Regulamento de Competições da FPX. 

Eventuais casos omissos serão decididos pela Direção da prova, dos quais não haverá apelo. 
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5. Programa 

O programa a cumprir é o seguinte: 

Receção aos participantes: 14:00. 

1.ª Sessão: 14:30. 

2.ª Sessão: 15:05. 

3.ª Sessão: 15:40. 

4.ª Sessão: 16:15. 

5.ª Sessão: 16:50. 

6.ª Sessão: 17:25. 

7.ª Sessão: 18:00. 

Entrega de prémios: 18:45. 

 

6. Prémios 

No final será atribuída ao vencedor, a IV Taça Mamede Diogo. 

Considerando que o sonho do Diogo era promover o xadrez entre as crianças e cultivar os valores da amizade, 

a organização decidiu atribuir um medalhão evocativa ao 1.º classificado de todos os escalões etários: 

Sub-08; Sub-10; Sub-12; Sub-14 Sub-16; Sub-18; Sub-20 e Veteranos. 

Serão ainda atribuídas medalhas de participação a todos os jogadores Sub-12. 

 

7. Arbitragem 

A arbitragem estará a cargo do AN José Cavadas. 

 

8. Direção  

A direção da IV edição da Taça está a cargo do AI Carlos de Oliveira Dias e do Professor Luís Ferreira. 

 

9. Vencedores das edições anteriores 

I edição (2009) – Daniel Bray (59 participantes). 

II edição (2010) – MI António Fróis (63 participantes). 

III edição (2011) – Hugo Lima Santos (39 participantes). 

 

Leiria, 28 de novembro de 2012. 


