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TORNEIO DE NATAL DA VELHINHA 2021 

TORNEIO DE XADREZ   

EM SEMI-RÁPIDAS 

organizado pela Academia Musical 1º de Junho de 1893 

 

                 REGULAMENTO               

 
1) A Academia Musical 1º de Junho de 1893, também conhecida por Academia do Lumiar, com o 
apoio da Junta de Freguesia do Lumiar, vai organizar o Torneio de Natal da Velhinha, Torneio de 
Xadrez em semi-rápidas incluído nas atividades do clube para a época de 2021/2022. 

2) Este Torneio realizar-se-á nas suas instalações situadas no Largo Júlio Castilho, nº 3 (Frente ao Museu 
do Traje), em Lisboa, no dia 19 de dezembro de 2021 (domingo), a partir das 9h30. 

3) Será disputado em sistema suíço de até 7 sessões (consoante o número de jogadores, que não poderão 
ultrapassar a capacidade da sala de 50 jogadores) e jogar-se-á segundo as regras da FIDE e da FPX, com o 
ritmo de 10m+ 5s por lance para cada jogador. 

4) Será eliminado qualquer jogador que faltar a duas sessões.   

5) Enquanto decorrerem as partidas os telemóveis e/ou outros dispositivos eletrónicos, devem manter-
se desligados. A sua utilização ou um toque de telemóvel tem como penalização a derrota na partida do 
jogador em causa. 

6) Será requerida a homologação para Elo FIDE, pelo que só poderão participar jogadores federados na 
FPX ou na FIDE. Jogadores não federados poderão filiar-se no dia, com um custo adicional máximo de 8 
euros (se se tratar da 1ª filiação ou refiliação sem registo nas últimas 5 épocas - jovens até sub18 estão 
isentos de taxa de filiação).  

7) Apenas serão aceites reclamações referentes a resultados de partidas até antes do início da ronda 
seguinte, ou seja, qualquer jogador que verifique algum erro no resultado aplicado no emparceiramento 
para a ronda posterior, deverá fazer a reclamação imediatamente ao árbitro da partida. Caso contrário, a 
ronda seguinte inicia com o emparceiramento efetuado. 
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8) Inscrições 

i. As inscrições deverão mencionar o clube do jogador ou individual, número de filiado FPX e escalão 
etário ou data de nascimento. Deverão ser enviadas até às 24h00 de 17-12-2021, de preferência 
para o endereço eletrónico geral@academialumiar.org ou então por SMS para o telemóvel 
966005222. 

 

ii. Taxas de inscrição: sócios da Academia, gratuito; não sócios 5€. O valor deve ser transferido para 
o NIB 0036 0126 9910  0013 4760 3, com envio do comprovativo para geral@academialumiar.org 
ou por MbWay 966005222. Inscrições efetuadas para além do prazo indicado em i), mas com 
prazo extra até às 24h00 de dia 18 -12-2021, terão a respetiva taxa agravada em 1€.  

iii. Apenas serão consideradas aceites as inscrições cujos respetivos comprovativos de pagamento 
sejam enviados dentro dos prazos estipulados para as inscrições.  

 

9) O horário indicativo será o seguinte: 

9.15h às 9:30h – Excecionalmente, caso não estejam atingidas as 50 inscrições podem ser 
realizadas inscrições no local (6€) 

9.30h -  1ª Sessão  

10.00h -  2ª Sessão  

10.30h -  3ª Sessão  

11.00h -  4ª Sessão  

11.30h -  5ª Sessão  

12.00h -  6ª Sessão  

12.30h – 7ª Sessão 

13.05h -  Entrega dos Prémios  

 

9) Usar-se-á o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos e desempates, sendo o primeiro 
emparceiramento efetuado 5 minutos antes da 1ª sessão. 

10) Se no fim do Torneio dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, a respetiva 
classificação final será determinada por aplicação do Regulamento de Competições para partidas semi-
rápidas da Federação Portuguesa de Xadrez. 

11) Os critérios de desempate serão os estipulados para Provas FPX de semirrápidas. 

12) Aos casos não previstos no presente regulamento serão aplicadas as regras do jogo de xadrez e os 
regulamentos da FIDE e da FPX. 

13) O Diretor do Torneio será Artur Botão e a arbitragem será de Modeste Mendes. 
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14) Serão atribuídos troféus aos três melhores classificados da geral e medalhas aos vencedores dos 
escalões jovens: sub08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Veteranos +50, Veteranos +65 e Femininos. Será ainda 
atribuído um troféu à equipa primeira classificada (contabilizando as pontuações dos 4 melhores 
jogadores de cada equipa). Os prémios não são acumuláveis. Entrega de prémios após a conclusão da 
última partida (previsão para as 13.h05). 

15) Termo de responsabilidade: Conforme disposto na Orientação n.º 36/2020 de 04/09/2020 da Direção 
Geral de Saúde (DGS), é obrigatório o preenchimento e assinatura pelo atleta, e também pelo 
encarregado de educação se menor, do termo de responsabilidade respeitante à Covid-19, sendo que, 
sem a entrega deste, devidamente preenchido, à entrada do recinto, será considerada a inscrição como 
inválida. 

 

Lisboa, 23 de novembro de 2021                         A Direção da Academia do 
Lumiar. 


