
 
 

 
 

 
• Organização 

Associação de Xadrez Santarém / Casa do Xadrez, Rua José Relvas, 251, 1º Andar 
Sala de Xadrez, 2090 -105 Alpiarça. 
 

• Inscrições  
São aceites inscrições até ao próximo dia 29MAI2009, inclusive, através do e-mail: 
axadrezsantarem@gmail.com 
 

• Sistema da Prova  
O Torneio será disputado em sistema suíço de 6 sessões. O número de sessões pode 
ser reduzido em função do número de participantes, assim, se forem menos de 20 só 
se realizarão 5 sessões. 
 

• Participantes  
Poderão inscrever-se todos os jogadores filiados na A.X.Santarém na presente 
época de nacionalidade portuguesa. 
 

• Calendário e Local da Prova  
1ª Sessão – 31MAI2009 às 10H00 na Sede da Casa do Xadrez;  
2ª Sessão – 31MAI2009 às 16H00 na Sede da Casa do Xadrez; 
3ª Sessão – 13JUN2009 às 10H00 na Sede da Casa do Xadrez; 
4ª Sessão – 13JUN2009 às 16H00 na Sede da Casa do Xadrez; 
5ª Sessão – 14JUN2009 às 10H00 na Sede da Casa do Xadrez; 
6ª Sessão – 14JUN2009 às 16H00 na Sede da Casa do Xadrez; 
 

• Sorteio / Emparceiramentos  
Os números dos jogadores serão atribuídos pela sua pontuação Elo, sendo 
atribuído ELO administrativo aos jogadores sem ELO conforme consta no Artigo 
15 do Regulamento de Competições da FPX. Os emparceiramentos serão 
efectuados pelo programa de computador «Swiss Manager». 
 

• Ritmo de Jogo  
As partidas serão disputadas ao ritmo de 1h30´ por jogador, acrescidos de 
30’’/lance, sendo obrigatória a anotação da partida até ao seu término. (Pede-se 
aos Clubes que apresentem 1 Relógio Digital por cada 2 Jogadores). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

• Desempates  
Utilizar-se-ão sucessivamente os seguintes critérios de desempate:  
-Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si;  
-Sistema Progressivo;  
-Sistema Brasileiro;  
-Sistema Bulchholz;  
-Maior n.º de partidas ganhas;  
-Maior n.º de partidas jogadas com as peças pretas;  
-Sorteio. 
 

• Direcção e Arbitragem  
A Direcção e Arbitragem da Prova estarão a cargo da A.X.Santarém. 
Eventuais protestos, terão de ser dirigidos à Direcção da Prova, por escrito, até 30 
minutos após a conclusão do encontro. 
 

• Títulos / Prémios  
O vencedor deste campeonato sagrar-se-á Campeão Distrital Individual Absoluto 
da A.X.Santarém 2008/2009.  
O título de Campeã Distrital Feminina da A.X.Santarém 2008/2009 será atribuído 
à jogadora melhor classificada neste campeonato.  
O vencedor, ou na sua impossibilidade, um dos dois seguintes classificados, será o 
representante do Distrito na Fase Preliminar do Campeonato Nacional Individual 
Absoluto, que se disputa de 5 a 13 de Setembro de 2009, em local ainda por 
determinar (Provavelmente irá ser na Amadora).  
A Campeã Distrital Feminina será a representante do Distrito no Campeonato 
Nacional Feminino que se disputa de 20 a 26 de Julho de 2009, em local ainda por 
determinar. Serão atribuídos taças ou troféus aos 3 primeiros classificados da 
geral e à 1ª classificada feminina. 
 

• Casos Omissos  
Serão resolvidos pela Organização, através da Direcção da Prova ou Arbitragem, 
A Organização com base no Regulamento de Competições da F.P.X. e nas Leis do 
Jogo de Xadrez da FIDE. Cada falta de comparência deve ser justificada junto da 
Direcção da Prova, até 3 dias após a realização da jornada em que se verifique. 
Cada falta de comparência considerada não procedente pela Direcção da Prova, 
acarreta o pagamento de uma multa de 10 Euros. 
 

P’la Direcção da A.X. Santarém 
Paulo Costa 

 
 
 


