
XI Torneio Aberto de Xadrez da Freguesia de Benfica
Regulamento 

1. O XI Torneio Aberto de Xadrez da Freguesia de Benfica é um evento desportivo 
organizado pela Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Mata de Benfica, 
em colaboração com o Pelouro do Desporto e Juventude da Junta de Freguesia de 
Benfica.  Conta  ainda  com  os  apoios  da  Federação  Portuguesa  de  Xadrez,  da 
Associação de Xadrez de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa.
2. A prova disputa-se no dia 1 de Dezembro de 2008, nas instalações da Junta de 
Freguesia de Benfica, Avenida Gomes Pereira 17, Lisboa, com início às 10h00m.
3. A prova disputa-se no sistema suíço de 9 sessões, de 20 minutos por jogador. O 
emparceiramento e desempate é segundo o progama SwissManager.
4. Os critérios de desempate são os seguintes:

1º-  Bucholz  corrigido,  cortando  o  pior  resultado;  2º-  Progressivo;  3º- 
Número de vitórias; 4º- Soma dos pontos Bucholz de todos os oponentes.
5. A prova é aberta a todos os interessados, federados ou não.
6. Inscrições

6.1- As inscrições com indicação do clube ou individual, escalão etário ou data 
de nascimento e ELO FIDE/FPX deverão ser enviadas até às 18h do dia 30 de 
Novembro de 2008, de preferência por correio electrónico  para:

ADRC da Mata de Benfica
Rua Actor Nascimento Fernandes -1A, 1500-015 LISBOA
Fax: 21 716 26 10  
Correio electrónico: matadebenfica@netcabo.pt

6.2- Taxas de Inscrição
Seniores: 10 euros Veteranos e Sub-20: 6 euros
Sub-18, sub-16 e 14: 3 euros Sub-12, sub-10 e sub-8: 1 euro 
Estão isentos os detentores de títulos de Mestres da FIDE 

6.3- Serão aceites inscrições de última hora até às 24h do dia 30 de Novembro, 
mediante  sobretaxa  de  5  euros,  que  deverão  ser  comunicadas  para  a 
ADRC  Mata  de  Benfica  por  correio  electrónico  ou  pelo  telemóvel 
914555667.

6.4- O número de inscrições será limitado a 200 jogadores. Se este número for 
ultrapassado,  os  jogadores  serão  colocados  em  lista  de  espera  e 
chamados em caso de desistências antes do início do torneio.

6.5- Os clubes deverão comunicar, logo que tenham conhecimento mas o mais 
tardar até 30 minutos antes do início do torneio, as desistências  dos seus 
jogadores.  Caso  contrário  ficam  responsáveis  pelo  pagamento  das 
respectivas inscrições

7. Cada 2 jogadores inscritos por um clube deverão apresentar um relógio em boas 
condições de funcionamento, sem o que não se garante a disputa do torneio.

8. Os jogadores federados apenas poderão representar  o clube pelo qual  estão 
inscritos, podendo haver agrupamento de jogadores não federados para formar 
equipa ou incorporação em equipa de clube, devendo no entanto indicar tal facto 
antes do início do torneio.

9. Faltas. Um  jogador  faltoso  a  uma  sessão  só  será  emparceirado  na  sessão 
seguinte se comunicar a sua presença à organização antes do emparceiramento 
da sessão seguinte. 
Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência.

10. Horário 
9h00: Abertura da recepção de taxas de inscrição e relógios.

10h00: 1ª sessão                16h10: 6ª sessão
11h00: 2ª sessão 17h05: 7ª sessão
12h00: 3ª sessão 18h00: 8ª sessão
12h40 - 14h20: Intervalo 19h00: 9ª sessão
14h20: 4ª sessão 20h00: Distribuição de prémios
15h15: 5ª sessão

11. Prémios
 11.1 Os prémios de classificação geral são os seguintes:

1º 250 euros + troféu   7º  45 euros
2º 150 euros + troféu   8º  40 euros
3º 100 euros + troféu   9º  35 euros
4º   80 euros 10º  30 euros
5º   60 euros 11º  25 euros
6º   50 euros 12º  20 euros

11.2 Prémios especiais:
Melhores feminino, veterano e da freguesia: 25 euros e Troféu

Caso um vencedor de um prémio especial tenha direito a um prémio superior por 
classificação geral, recebe o troféu respectivo, transitando o prémio monetário 
para o jogador seguinte com os atributos requeridos (feminino, veterano ou da 
freguesia).

11.3 Prémios de escalões:  Melhor  sub-20,  sub-18,  sub-16,  sub-14,  sub-12, 
sub-10 e sub-8:   Troféu + livro ou material de xadrez

11.4 Serão atribuídos troféus às três primeiras equipas. A classificação por equipas 
é feita pela soma das pontuações dos 4 jogadores mais bem classificados. Em 
caso de necessidade de desempate, é dada prioridade à equipa cujo primeiro 
jogador estiver melhor classificado.

11.5 Perde o direito ao prémio respectivo o jogador que não estiver presente na 
cerimónia da entrega de prémios, salvo se:

a) A cerimónia de entrega  de prémios estiver com atraso superior a 
15 minutos; ou

b) O jogador comunicar o motivo da ausência à direcção de prova e 
for aceite.

 
12- Direcção de Prova e Arbitragem
 A  direcção  de  prova  será  da  responsabilidade  da  secção  de  xadrez  da 

Associação Desportiva,  Recreativa e Cultural  da Mata de Benfica. O árbitro 
principal será oportunamente designado. 
Serão  observadas  as  regras  de  partidas  semi-rápidas  oficiais  (FIDE  e 
Regulamento de Competições da FPX). Os casos omissos serão resolvidos 
pela direcção de prova, não havendo recurso das suas decisões.
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