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Torneio Híbrido de Xadrez “1º de Maio” 
 

 

1. Organização: GD Macedense, CAMIR, ADC Perre, Vitória SC, AXPortugal, SIR Messinense e 

Loulé++.  

 

2. Participantes  

2.1 Poderão participar todos os interessados, federados ou não. 

2.2 Cada participante deverá levar o seu próprio computador ou tablet para disputar a 

competição. Telemóveis não serão permitidos.  

2.3 Todos os participantes devem encontrar-se na sala de jogo 30 minutos antes do 

início do torneio. 

 

3. Inscrições  

3.1 Até dia 29 de abril de 2021, por email para o organizador da localidade onde pretendem 
participar, indicando: primeiro e último nome, Nº FIDE (se tiver), Nickname no chess.com, 
contacto telefónico e e-mail. 

3.2 A participação na sala de Lisboa terá uma inscrição de 15€ e deverá ser liquidada diretamente 
para a AXPortugal (axportugal@gmail.com). A participação em todas as outras salas é 
gratuita. 

3.3 As inscrições serão limitadas ao número permitido em cada sala de jogo. 
 

4. Plataformas 
4.1 A plataforma de jogo será o www.chess.com, pelo que todos os participantes deverão ter 

conta válida nesta plataforma e com o log-in efetuado.  

4.2 Será utilizado a plataforma de Zoom para partilha de ecrã entre os jogadores como medida 

de fair-play, assim como a câmara.  

 

4.3 Sistema e ritmo de jogo: Sistema suíço de 7 rondas, com o ritmo de 10 minutos+3 

segundos por jogador.  
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5. Horário das rondas: 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30. 

 

6. Faltas de comparência: Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1.ª jornada 

serão eliminados do torneio, salvo se a organização decidir algo em contrário.  

 

7. Critério de desempate 

• Resultado entre jogadores empatados desde que tenham jogado entre si (11); 

• Bucholz corrigido 1,0,N,N,0,N (37) 

• Bucholz completo 0,0,N,N,0,N (37) 

 

7.1 Direção e arbitragem: Local e centralmente será da responsabilidade da organização com 

o suporte técnico de um árbitro certificado pela FIDE. 

 

8.  Disposições finais 
8.1 Serão seguidas as regras da FIDE, relembrando que é proibida a utilização de dispositivos 

eletrónicos com exceção daquele onde é disputada a partida. 
8.2 Os dados dos jogadores e imagens recolhidas serão exclusivamente para as atividades de 

gestão do torneio, ações de promoção e noticias sobre o evento. A inscrição no torneio 
pressupõe a autorização da captação e utilização do nome e das imagens do jogador. 

8.3 As decisões da plataforma que inibam, cancelem ou bloqueiem a sua utilização por um 
jogador são alheias aos clubes organizadores e qualquer reclamação delas derivada será 
considerada inválida. 

8.4 Todos os envolvidos na prova terão de seguir as regras sanitárias impostas em cada sala de 
jogo. A não observância dessas regras sanitárias é causa de exclusão do torneio. 

8.5 Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova.  
 

9. Salas de jogos e contactos para inscrição e informações:  
• Guimarães: xadrez@vitoriasc.pt – Círculo de Arte e Recreio - Rua Francisco Agra 74 
• Lisboa: axportugal@gmail.com - Holiday Inn Lisboa Continental - Rua Laura Alves, 9 
• Loulé: torresdeloule@gmail.com - Casa da Cultura - Parque Municipal de Loulé 

• Macedo de Cavaleiros: gdmxadrez@gmail.com – Junta da Freguesia de Macedo de 
Cavaleiros - Rua Frei Casimiro 22 

• São Bartolomeu de Messines: Clubedexadrezsirm@gmail.com - Sociedade de 
Instrução e Recreio Messinense - Rua Sacadura Cabral n.25. 

• Viana do Castelo: adcp.formacao@gmail.com - Salão da Junta de Freguesia de Perre, 
Estrada da igreja, 1141 
 

Instruções para os jogadores (Zoom):  
• Os jogadores devem entrar na plataforma Zoom através do link que será divulgado no dia 

1 de maio, e devem renomear-se da seguinte forma: nickname – nome (ex: jpl95 – Joana 
Lemos); 

Instruções para os jogadores (Chess.com): 
• Entrar na página: www.chess.com/live e esperar o início da ronda. 
• Deixar esta página sempre aberta e as partidas começarão automaticamente.  

 

 

A organização, 25/04/2021 

mailto:xadrez@vitoriasc.pt
mailto:axportugal@gmail.com
mailto:torresdeloule@gmail.com
mailto:gdmxadrez@gmail.com
mailto:Clubedexadrezsirm@gmail.com
mailto:adcp.formacao@gmail.com
http://www.chess.com/live

