
 

Horário 

Data: Sábado, 21 de maio de 2016  
Local: Colégio São Teotónio, rua do Brasil, 49- 3030-175 COIMBRA 
Hora: 9:00h – 13h30 

Acreditação dos atletas: 9:00 h 

1ª Sessão 9:30h 

2ª Sessão 10:00h 

3ª Sessão 10:30h 

4ª Sessão 11:00h 

5ª Sessão 11:30h 

6ª Sessão 12:00h 

(7ª Sessão 12:30h) 

 

Entrega de prémios: depois de terminar a última sessão 

 



 

 

Regulamento 

O Torneio Jovem Colégio São Teotónio é organizado pelo Professor Rui Canelas do 

Colégio São Teotónio com apoio da Secção de Xadrez da Associação Académica de 

Coimbra, SX/AAC. O Torneio é destinado a todos os alunos do 1º ciclo de Coimbra e 

tendo a participação no mesmo um regime gratuito.  

O torneio será realizado em Sistema Suíço de 6 sessões. Caso o número de inscritos 

exceda os 64 atletas irá ser jogada mais uma sessão. 

A arbitragem estará a cargo da Secção de Xadrez da AAC, sendo os casos omissos 

resolvidos pela Direção de prova.  

Os jogadores que não confirmem a sua inscrição até às 09h20, não serão emparceirados 

na primeira sessão.  

 

Ritmo de Jogo 

As partidas terão um ritmo de 10 minutos para cada jogador sendo aplicadas as regras 

da Federação Portuguesa de Xadrez e da FIDE de partidas de rápidas.  



 

 

Prémios 

- Para os três primeiros classificados da geral;  

- Para as três primeiras escolas (serão utilizados os pontos obtidos pelos quatro alunos 

melhor classificados de cada escola);  

- Para primeiro classificado do escalão sub8 (até ao 2º ano de escolaridade).  

- Para primeiro classificado do escalão sub10 (até ao 4º ano de escolaridade).  

 

Inscrições 

As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 14 de Maio às 22:00h: 

 

Via mail para rui.canelas@steotonio.pt  

Com:  

- nome do aluno,  

- data de nascimento 

- ano de escolaridade 

- escola 

-contacto correio eletrónico (email) do encarregado de educação 

 

A inscrição no torneio representa em todos os termos e cláusulas a plena aceitação do 

presente regulamento.  


