
Torneio de Preparação Jovem AXL – Equipas 

7 e 8 de Janeiro de 2012 

Evento da Associação de Xadrez de Lisboa organizado pelo Grupo de Xadrez de São Marcos. 

Regulamento 

1) A prova irá realizar-se na sede da Sociedade Recreativa de São Marcos nos dias 7 e 8 de Janeiro de 2012. 

Serão jogadas 5 partidas clássicas com 61 minutos de tempo de reflexão sem incremento. 

2) Este torneio é um evento de equipas convidadas, compostas por 4 participantes efetivos (obrigatório) e 2 

suplentes (facultativo), as quais deverão ser formadas com jovens até aos 16 anos (sub.16) e ELO até 1599 

pontos. Serão no entanto convidadas 2 equipas de Seniores / Veteranos com o mesmo limite de elo. 

3) Os emparceiramentos serão efetuados pelo programa Swiss Manager e terá em conta os pontos de encontro 

sendo a pontuação atribuída da seguinte forma: 

a. Serão atribuídos 3 pontos para a vitória, 2 para o empate, 1 para a derrota e 0 para a falta de 

comparência. 

b. Se duas ou mais equipas obtiverem o mesmo número de pontos, a respectiva classificação final, será 

determinada por aplicação sucessiva dos critérios definidos no Swiss Manager:  

i.  Resultado (vitória, empate e derrota) entre as equipas empatadas, vitória=2, empate=1 e 

derrota=0;  

ii.  Soma de pontos obtidos nos tabuleiros em todos os encontros; 

iii.  Critério BSV, atribuindo as seguintes ponderações aos pontos obtidos nos tabuleiros em todos os 

encontros: 1º-100; 2º-92; 3º-86 e 4º-82; 

iv. Menor Elo médio dos 4 melhores tabuleiros (com mais Elo individual) de cada equipa. 

4) A arbitragem da prova está a cargo do árbitro Francisco Madeira que contará com os árbitros auxiliares 

Domingos Massena e Ricardo Cruz. 

5) As inscrições deverão ser entregues até dia 5 de Janeiro de 2012 em formulário que se anexa. Exceto quanto 

ao referido no ponto anterior, a ordem de inscrição não tem quaisquer limitações. 

6) Deverá ser entregue antes da hora prevista do inicio de cada ronda, um formulário de apresentação de 

equipa, a facultar oportunamente, que respeite o seguinte: 

a) A ordem de inscrição não poderá ser alterada. Caso um dos jogadores inscritos titulares não possa 

comparecer, o jogador inscrito seguinte ocupará o lugar do jogador ausente, repetindo-se este processo 

da 1ª à 4ª mesa. 

b) Em cada ronda, cada equipa deverá fazer-se representar por pelo menos 2 jogadores. 

7) O calendário da prova é o seguinte: 

 Ronda 1 → dia 7.01.2012 às 14:30; 

 Ronda 2 → dia 7.01.2012 às 17:00; 

 Ronda 3 → dia 8.01.2012 às 10:30; 

  Almoço Convívio; 

 Ronda 4 → dia 8.01.2012 às 14:30; 

 Ronda 5 → dia 8.01.2012 às 17:00; 

Entrega de Prémios 

 

8) Serão verificadas as regras da FIDE e FPX realçando o seguinte: 

De acordo com o ponto 8.4 das Regras da FIDE, caso se verifique que um dos jogadores tenha menos de 5 

minutos de tempo de reflexão, o jogador em causa deixa de ser obrigado a anotar a partida. 

9) Será requerida a homologação para elo FIDE. 

10) A taxa de inscrição é de 10€ (euros) para cada jogador inscrito, sendo este valor aplicado em fins 

administrativos (p.e. homologação do torneio) e no almoço convívio de Domingo. 

11) Contacto para inscrição: gxsm@sapo.pt 


