
    
 

1º TORNEIO DE XADREZ DE OUTONO DO MUSAS 
 

Regulamento 
 

1. O Sport Musas e Benfica organiza, na CasaViva167 – Praça Marquês de Pombal, 167 - 

Porto, o 1º Torneio de Xadrez de Outono do Musas, no dia 11 de Novembro de 2006, 

destinado a jogadores federados e não federados, de clubes escolares ou outros, de todas as 

idades.  

 

2. O Torneio realiza-se em Sistema Suíço de 7 sessões, com um ritmo de jogo de 15 

minutos para cada jogador finalizar cada partida. Para o emparceiramento e classificação 

usar-se-á o programa Swiss Perfect 98, sendo os critérios de desempate sorteados no fim 

da última sessão entre: Progressivo, Bucholz e Bucholz sem o pior resultado. Um jogador 

será eliminado após 2 faltas de comparência injustificadas ou cuja justificação seja 

indeferida pela Direcção da prova. 

 

3. A Direcção e a Arbitragem do Torneio estarão a cargo de árbitros nomeados pela AXP 

– Associação de Xadrez do Porto, que poderá nomear árbitros auxiliares. 

 

4. O horário das sessões será o seguinte: 

 14:45 h. – recepção e confirmação das inscrições; 

 15:00 h. – 1ª sessão;  

 seguem-se as 7 sessões;  

 19:00 h. (previsão) – Entrega dos prémios. 

 

 



5. Serão colocadas à disposição dos participantes garrafas de água, castanhas e lanche-

buffet (bolachas, tostas queijos, compotas, etc.). 

 

6. No final do torneio, serão distribuídas medalhas aos 3 primeiros da classificação geral 

e aos 3 primeiros sub-14 e prémios de vales para compras em livraria, de 30 � para o 

vencedor, de 20 � para o 2º classificado e de 10 � para o 3º, podendo ser atribuídos 

outros prémios que possam ser angariados. 

 

7. A taxa de inscrição é de 2 �. As inscrições estão limitadas às 50 primeiras e deverão 

ser enviadas até às 18:00 horas do dia 10 de Novembro, indicando o nome 

completo, a data de nascimento e/ou o escalão e o Elo (se tiver) dos jogadores, para: 
Sport Musas e Benfica: torneiomusas06@tugamail.com 

                                         ou SMS para 965 584 150 (Hugo Sousa) 

AXP - Associação de Xadrez do Porto: axp@axp.pt 

 

8. A inscrição e participação no torneio significam a aceitação do presente regulamento. 

Tudo o que nele é omisso será resolvido pela Direcção e pela Arbitragem da prova, 

tendo em conta os regulamentos e as regras da FIDE e da FPX e não havendo recurso 

das suas decisões. 

 

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional  contactar pelos meios descritos 

no ponto 6. Podem ainda ser consultados o site da AXP – Associação de Xadrez do 

Porto na Internet, www.axp.pt, e o blog do Musas, www.musas.pegada.net . 

 

Este Torneio conta com a parceria da AXP - Associação de Xadrez do Porto. 

 

 

 
SPORT MUSAS E BENFICA 

Sede: Rua do Bonjardim, 998 – 4000 PORTO 
www.musas.pegada.net 

 


