
8º Torneio “Xeques Bancários” PORTO EV:1002734

Estão abertas as inscrições para o 8º Torneio “Xeques Bancários” organizado pelo Clube Millennium 
bcp, com o apoio do Grupo de Xadrez do Porto.

XADREZDESPORTO

Programa

p, p p

Bases Técnicas do Sorteio:

1) O Torneio realiza-se em sistema suíço, com 5 ou 6 jornadas dependendo do número de inscritos.
a) até 12 jogadores – 5 jornadas; b) 13 ou mais jogadores – 6 jornadas.

2) O ritmo de jogo será de 45 minutos por jogador, não sendo necessária a anotação dos lances.
3) Derrota por falta de comparência a quem não tenha comparecido até 20 minutos após a hora

marcada para o início do jogo. Duas faltas de comparência implicam a eliminação do Torneio.
4) A Direção do Torneio e a Arbitragem serão asseguradas pelo Grupo de Xadrez do Porto.
5) A classificação final será estabelecida pela soma dos pontos obtidos. O desempate entre jogadores

que tenham obtido o mesmo total de pontos far-se-á pela aplicação sucessiva dos seguintes
critérios:

a) Resultado do confronto direto;
b) Buchholz corrigido (soma dos pontos dos adversários, tirando o pior resultado);
c) Buchholz completo (soma dos pontos dos adversários);
d) Sonneborn-Berger (soma dos pontos dos adversários a quem ganhámos + a soma de       

metade dos pontos, dos adversários com quem empatámos);
e) Maior número de vitórias;
f) Maior número de jogos de pretas;

ã é ãg) Sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.

Os jogos serão efetuados nas instalações do Grupo de Xadrez do Porto, na Travessa das Almas, 12,
PORTO, de acordo com o seguinte calendário:

1.ª Jornada: 17 de março, às 20:30;
2.ª Jornada: 17 de março, às 22:10;
3.ª Jornada: 24 de março, às 21:30;
4.ª Jornada: 24 de março, às 22:10;
5.ª Jornada: 31 de março, às 20:30 (ou 21:45 caso não se realize a 6.ª Jornada);
6 ª J d 31 d à 22 10

Horário

6.ª Jornada: 31 de março, às 22:10.

Incrições limitadas (32 participantes) até 15 de março.

A 16 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Custos
Custos

Diversos

Gratuito.

Ã

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Serão atribuídos troféus aos primeiros classificados.
Na análise dos casos omissos aplicar-se-á o disposto nos regulamentos da FIDE e da FPX.

DESPORTO FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033871

