
  

 

 
Regulamento do Campeonato Regional Individual de Xadrez 

 
1. Será disputado no Pavilhão Polidesportivo da EB1 de Sacadura Cabral, Brandoa, no 

dia 9 de Maio de 2009, em Sistema Suíço (como determinado pelo Swissperfect) de 8 
rondas, no ritmo de 10 minutos para concluir a partida. 

 
2. É condição necessária de participação neste campeonato que os jogadores tenham 

participado na Fase Local de apuramento e que se façam acompanhar das fichas de 
inscrição no clube de Desporto Escolar. 

 
3. As inscrições deverão ser feitas até dia 30 de Abril para os endereços 

fanhosaurius@gmail.com e eae.amadora.oeiras@drelvt.min-edu.pt, com os seguintes 
dados: Identificação da EAE, primeiro e último nomes dos jogadores que reúnem as 
condições do ponto 4 e do ponto 5, bem como o ano do seu nascimento.  

 
4. Terão direito a participar na prova individual 20 jogadores (Juvenis e Iniciados) por 

EAE. Destes, pelo menos três serão do escalão etário inferior e pelo menos três serão 
do género menos representado. 

 
5. Cada EAE escolhe os jogadores referidos no ponto 4 de acordo com o desempenho 

evidenciado nas provas do Desporto Escolar, utilizando sucessivamente os seguintes 
critérios: 

 
• Maior pontuação obtida em qualquer torneio da Fase Local. 
• Maior soma das pontuações de 2 torneios da Fase Local. 
• Maior soma das pontuações de 3 torneios da Fase Local. 
• Maior soma das pontuações de 4 torneios da Fase Local. 
• Jogador da escola com menos jogadores representados na selecção da 
EAE. 

 
6. Todos os jogadores deverão estar presentes no local de realização da prova até 30 

minutos antes do início da prova. 
 
7. O horário da prova será: 
 

1ª sessão: 10h00 
2ª sessão: 10h30 
3ª sessão: 11h00 
4ª sessão: 11h30 

5ª sessão: 14h00 
6ª sessão: 14h30 
7ª sessão: 15h00 
8ª sessão: 15h30 

Almoço: 12h30 no refeitório da EB23 Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
8. Haverá prémios para os 3 primeiros classificados do Campeonato Regional e para a 

melhor equipa (4 jogadores melhor classificados). 
 

9. Aplicar-se-ão as regras de Partidas Rápidas da FIDE.  
 



  

 

 
10. Cada EAE far-se-á acompanhar de 10 tabuleiros e 10 conjuntos de peças, sem o que 

não se garante a sua participação. 
 

11. O árbitro principal será o professor Paulo Fanha, que será auxiliado por outros árbitros 
por si nomeados. 

 
12. Os jogadores deverão manter o silêncio e um comportamento adequado durante toda 

a prova, não podendo -em caso algum - comentar qualquer jogo. A não observância 
de qualquer destes procedimentos poderá ser sancionada desportivamente com 
penalizações que vão desde a perda de pontos, até à exclusão da prova. 

 
13. Os professores acompanhantes serão responsáveis por fazer os seus alunos cumprir 

as regras. 
 
14. Casos omissos serão decididos pelo árbitro principal, dentro do balizado pelas regras 

da FIDE. 
 
 
 
 

Brandoa, 3 de Abril de 2009 


