Regulamento do
II Open Internacional de Xadrez da Caparica
Época 2016/2017

1. Enquadramento
O II Open Internacional de Xadrez da Caparica (II OIXC) é uma prova de 7 partidas clássicas de 90
minutos por jogador com acréscimo de 30 segundos por lance. Esta prova realiza-se de 21 (quarta-feira)
a 25 (domingo) de Junho de 2017, sendo aberta a todos os jogadores federados mediante o pagamento
de uma taxa de inscrição.
O II OIXC é organizada pelo Clube Peões da Caparica (CPC) que no desenvolvimento das suas atividades
tem apoios regulares da Câmara Municipal de Almada, da Junta da União das Freguesias de Caparica e
Trafaria e do Agrupamento de Escolas da Caparica.

2. Organização e direção
A organização e a direção do II OIXC são da responsabilidade do Clube Peões da Caparica, cuja sede é na
escola EB1/J1 de Vila Nova de Caparica – Rua Pedro Álvares Cabral, 2825-049 Caparica.

3. Destinatários e inscrições
O II OIXC é aberto aos jogadores de xadrez federados considerando-se um limite máximo de 100
participantes. Jogadores não federados podem solicitar ao CPC a sua filiação na Federação Portuguesa
de Xadrez (FPX), correndo as despesas de filiação por conta desses jogadores.
As inscrições no II OIXC realizam-se considerando o seguinte procedimento:
Os interessados enviam um pedido de inscrição através do e-mail xpeoes.caparica@gmail.com,
indicando a prova (II OIXC) no assunto e identificando no corpo da mensagem o(s) jogador(es) a
inscrever. Cada jogador deverá ser identificado com o nome completo, a data de nascimento e o clube
que a que pertence. Na resposta ao pedido de inscrição, o CPC informará sobre o valor a pagar, o qual é
calculado de acordo com a Tabela 1. Os interessados procedem ao pagamento da inscrição por
transferência bancária para a conta do Clube Peões da Caparica sediada no Banco BPI, IBAN: PT50 0010
0000 4463 3860 0012 6, SWIFT/BIC: BBPIPTPL. O comprovativo da transferência será enviado ao CPC no
prazo máximo de 2 dias após a informação do CPC do valor a pagar. O CPC, depois de confirmar o
recebimento do valor, validará a(s) inscrição(inscrições) do(s) jogador(es) enviando uma mensagem de
confirmação. No portal do CPC estará disponível a lista de jogadores inscritos na prova.
Tabela 1 – Taxas de inscrição
Pedido de inscrição até
Geral
Jogadores do CPC
Jogadores da escola do CPC
1

2

3

GM , WGM , IM , WIM
1

2

4

30-04-2017

29-05-2017

19-06-2017

15€

20€

25€

Gratuito

10€

15€

Gratuito

3€

5€

Gratuito

Gratuito

3

Gratuito

4

Grande Mestre; Grande Mestre Feminina; Mestre Internacional; Mestre Internacional Feminina

4. Local, calendário e horário da prova
O II OIXC decorrerá no Convento dos Capuchos, sito na Rua Miradouro dos Capuchos, 2825-041
Caparica; (GPS: 38.645230, -9.221606).
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O calendário e o horário da prova são conforme o programa:

1
2

21-06-2017
(quarta-feira)

18h30
19h30
20h30

Acolhimento e confirmação de inscrições
Sessão de abertura
1ª ronda

22-06-2017
(quinta-feira)

19h30

2ª ronda

23-06-2017
(sexta-feira)

10h30
19h30

Passeio Descobrir Almada1
3ª ronda

24-06-2017
(sábado)

10h30
15h30

4ª ronda
5ª ronda

25-06-2017
(domingo)

10h30
15h30
20h002

6ª ronda
7ª ronda
Sessão de encerramento

organizado pela Câmara Municipal de Almada se o número de inscritos o justificar
ou 20 minutos após o fim da 7ª ronda

5. Ritmo e sistema de jogo
A prova será disputada no sistema suíço com 7 rondas de 90 minutos por jogador com incremento de 30
segundos por lance.
Os participantes podem solicitar um máximo de 2 bye de ½ ponto nas primeiras quatro rondas. Os
pedidos de bye têm de ser solicitados à direção da prova antes do fim da ronda anterior, de modo a que
possam ser excluídos do emparceiramento. Para a 1ª ronda, os pedidos de bye têm de ser efectuados
por e-mail (xpeoes.caparica@gmail.com) até 48 horas antes do início dessa ronda.
Será atribuída derrota por falta de comparência ao jogador que não compareça na sala de jogo até 60
minutos após a hora marcada para o início da ronda. Duas faltas de comparência implicam a exclusão da
prova.
Os critérios de desempate são conforme o previsto no artigo 31.º do regulamento de competições da
FPX:
a) Resultado entre os jogadores empatados,
desde que tenham jogado entre si [11]

e) Maior número de vitórias [68]

b) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N)

f) Maior número de jogos de pretas [53]

c) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N)

g) Sorteio

d) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N)
Caso o número de jogadores inscritos seja igual ou superior a 65, o emparceiramento na segunda ronda
será acelerado.
Os emparceiramentos e os desempates serão realizados recorrendo ao programa Swiss Manager.
Reclamações relativas aos emparceiramentos só são aceites em caso de erro na introdução de
resultados, e nestas condições apenas quando apresentadas à direção da prova antes do início da ronda
seguinte àquela a que se referem.
Será requerida a homologação da prova junto da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e da
Federação Portuguesa de Xadrez, nomeadamente para efeitos de contabilização para os respetivos
sistemas de classificação pontual ELO.
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6. Equipa de arbitragem
A equipa de arbitragem é composta pelo árbitro principal Carlos Ferreira (Id.30472) e pelo árbitro
Alberto Martinho (Id.37839).

7. Comité e procedimento de apelo
A constituição do comité de apelo será estabelecida e apresentada antes da 1ª ronda da prova, sendo
constituído pelo diretor do torneio (presidente do comité), pelo árbitro principal e por 3 jogadores
nomeados pela direção da prova.
Reclamações relativas a decisões de arbitragem devem ser apresentadas por escrito ao presidente do
comité de apelo até uma hora depois do fim da ronda a que se refere a decisão a ser contestada.
As reclamações são acompanhadas do pagamento de uma taxa de 50€, a qual será devolvida ao
reclamante se a sua contestação for aceite pelo comité de apelo. As taxas de reclamação não
devolvidas aos reclamantes revertem para a organização da prova.
As decisões do comité de apelo são consideradas finais.

8. Classificações, prémios e distinções
Após a última ronda são apuradas as classificações, considerando-se a atribuição de prémios monetários
e distinções conforme indicação abaixo. Salienta-se que cada jogador só terá direito a um prémio
monetário – o de maior valor – não existindo limitações relativamente ao recebimento de distinções.
Perdem o direito aos prémios os jogadores que não estiverem presentes na sessão de encerramento.
Prémios monetários (não acumuláveis)
1º ao 10º classificado absoluto: 600€, 400€, 300€, 250€, 150€, 100€, 80€, 70€, 60€, 50€
1º, 2º e 3º classificado com ELO inferior a 1400:
60€, 40€ e 20€
1º, 2º e 3º classificado com ELO de 1400 a 1599:
60€, 40€ e 20€
1º, 2º e 3º classificado com ELO de 1600 a 1799:
60€, 40€ e 20€
1º, 2º e 3º classificado com ELO de 1800 a 1999:
60€, 40€ e 20€
Distinções (acumuláveis)
1º, 2º e 3º classificado das seguintes categorias: absoluto, equipas, sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 e
sub-10. Consideram-se também distinções para os mais bem classificados nas categorias: feminino,
veterano (+65), veterano (+50) e jogador do CPC. Na classificação por equipas consideram-se os 4
jogadores com melhor pontuação; em caso de empate procede-se a sorteio.
Os escalões são estabelecidos pelos critérios da FPX.

9. Condições de alojamento e de alimentação
A organização disponibiliza as seguintes opções de alojamento para o período de 21 (quarta-feira) a 25
(domingo) de Junho de 2017:
Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & SPA
Preço por noite:
Estúdio (1 PAX) – 85,00 €
Estúdio (2 PAX) – 95,00 €
Contactos:
Largo Aldeia dos Capuchos
2825-017 Caparica – Portugal
Tel: (+351) 212 909 000
Fax: (+351) 212 909 009
http://www.aldeiadoscapuchos.pt/index.php/en/
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E-mail: reservas@aldeiadoscapuchos.pt
Pousada de Juventude de Almada
Preço por noite:
Quartos duplos com W.C. privativo – 38,00 €
Camas em camaratas para 4 pessoas – 14,00 €
Apartamento com kitchenette para quatro pessoas – 60,00 €
Atenção:
Para reservas individuais é necessário o titular da reserva ser portador de Cartão Pousadas da
Juventude Individual que tem um custo de 2,50 Euros ou do Cartão Jovem que tem um custo de 10,00
Euros (o cartão jovem tem desconto de 15% em quarto duplo com WC e cama em camarata)
Estes cartões podem ser efetuados no check-in.
Contactos:
Quinta do Bucelinho – Pragal
2805-358 Almada
Portugal
GPS 38º40’36,83”N | 9º10’42,51”W
T. (+351) 212 943 491 / 925 665 091
F. (+351) 217 232 101
http://www.pousadasjuventude.pt/en/youth-hostels/almada/
E-mail: E. almada@movijovem.pt
As reservas deverão ser feitas diretamente com o hotel, indicando que vão participar no Torneio.

10. Outras considerações
A direção da prova reserva o direito de admissão de jogadores.
É estritamente proibido levar para a sala de jogo qualquer dispositivo eletrónico.
Ao finalizarem as partidas, os jogadores deverão entregar os originais dos registos das partidas à equipa
de arbitragem.
Os participantes autorizam a divulgação dos dados pessoais disponibilizados assim como das
fotografias e/ou dos filmes relacionados com a prova.
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela direção e pela arbitragem da prova
considerando os regulamentos da FPX e da FIDE.
Este regulamento e o cartaz desta prova estão disponíveis no portal do Clube Peões da Caparica. As
classificações da prova serão divulgadas em http://xpeoes-caparica.blogspot.pt.
Quando novos dados relacionados com o II OIXC sejam conhecidos serão elaboradas novas versões do
regulamento. Aplica-se por exemplo quando for conhecida a constituição da equipa de arbitragem e/ou
as condições de alojamento e de alimentação.
A participação na prova pressupõe a plena aceitação deste regulamento.
CLUBE PEÕES DA CAPARICA, 08 de Junho de 2017

Versão 5 (08-06-2017)

4

