
I. Torneio Local de Xadrez de Semi-
Rápidas 

REGULAMENTO 
 

1. Organização  
 O torneio é organizado pela Camara Municipal da Boa Vista em parceria com o Campeão 

Absoluto de Xadrez de São Vicente. 

2. Participantes e Inscrições 
Podem participar todos os xadrezistas que o desejam fazer, independentemente da idade. 
As inscrições devem ser efetuadas no Centro de  Juventude de Sal-Rei, até as 18h:00 do dia 11 

de Maio, sendo limitado a 16 pessoas.  

 

3. Local e dias 
O torneio realizar-se-á nos dias 13,14 e 15 de Maio, a partir das 20h00 na Biblioteca Municipal. 
 

4. Sistema do Torneio 
O sistema do torneio será determinado pelo diretor da prova tendo em conta o número de 

participantes, não havendo lugar a qualquer divisão por escalões. 

 

5.Tempo de Reflexão 
O tempo de reflexão será de 20 minutos para cada jogador terminar a partida, sendo que o 

jogador que o seu relógio marcar 00:00, perde a partida « por tempo», mesmo que esteja de 

vantagem material ou com melhor posição no tabuleiro. 

 

6.Peça tocada, peça jogada! 
Toda peça tocada pelo jogador, deve ser jogada ( salvo exceções que não pode ser possível ou se 

o movimento da peça irá deixar o Rei em xeque). Também serve uma regra semelhante: Peça 

adversária tocada, peça comida. Se um jogador tocar na peça adversária com intenção de 

capturá-la e depois desiste, este deve faze-lo obrigatoriamente com qualquer peça sua capaz de 

capturar a peça adversária. O jogador que queira acomodar as peças que estejam má colocadas 

no tabuleiro, deve primeiramente avisar o oponente dizendo « corrijo». 

 

7. O Relógio 
No ecrã do relógio de cada jogador, marcará 20 minutos inicias. 

O relógio de xadrez será colocada á direita do jogador que move as peças negras e a esquerda 

respetivamente do jogador que joga com as peças brancas. O jogador só deve acionar o seu 

relógio quando este executar o seu lance no tabuleiro. 

O jogador que esquecer de acionar o seu relógio logo após a execução do lance, ainda poderá 

faze-lo desde que o adversário não tenha feito o lance dele. 

O relógio só deve ser acionado com a mão que o jogador mexe as peças. Se o jogador mexe as 

peças com a mão direita, por exemplo e acionar o relógio com  mão esquerda, este poderá ser 

penalizado pelo árbitro da prova e poderá até perder a partida por contumácia. 

O árbitro e nem o adversário é obrigado a avisar o jogador que esqueceu-se de acionar o seu 

relógio, de faze-lo. 

 



 

 

8.Assiduidade e Tolerância 
Os participantes devem estar no sala de jogo pelo menos 15 minutos antes do inicio da 1ª 

sessão, e 5 minutos no mínimo para as sessões seguintes.  

O jogador que não estiver presente, o seu tempo de reflexão começa a contar decrescentemente. 

O jogador atrasado poderá  ainda jogar a partida mesmo que esteja com 1 minuto no relógio, se 

assim o desejar.  

 

10.Disciplina 
Os xadrezistas devem manter uma boa conduta durante as partidas. Qualquer caso omisso ou 

desentendimento com o adversário e demais, deve-se solicitar pela intervenção árbitro.  

O jogador não deve falar e nem comentar com outras pessoas sobre a partida durante o decorrer 

desta. 

Não é permitido qualquer gesto ou fazer barulho que poderá desconcentrar o oponente. O 

jogador que estiver a fazer uma das coisas supra citadas, será punido com a perda de 1 ponto, 

perda de alguns minutos no relógio ou expulso do torneio. 

 

11.Faltas de comparência 
O jogador que não comparecer para a partida, será dado como vencido e marcado derrota( 

representada pela numero «0») na tabela qualificativa. Não se aceita justificativas pelas faltas de 

comparência, sendo elas de atitudes displicentes ou causas nobres.  

 

12.Telemóveis 
Os telemóveis devem estar desligados, « modo avião» ou em « silencio». 

O jogador que seu telemóvel tocar durante a partida, perde automaticamente. Também não é 

permitido abandonar a sala de jogo para fazer ou receber chamadas. 

 

13.Sistema de desempate 
Os sistemas de desempate a aplicar sucessivamente serão as seguintes: 

1- Resultado entre os jogadores empatados 

2- Maior número de partidas ganhas 

3- Maior numero de partidas rápidas ganhas com as peças negras. 

 

OBS: se mesmo assim persistir o empate, será realizada um match de 3 partida rápidas de 5 

minutos entre os empatados.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Redigido por Éder Pereira, diretor e árbitro da prova. 


