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II Open Vila Nova de Caparica – 30 de Janeiro de 2011 
Regulamento 

 
1. O II Open Vila Nova de Caparica é um torneio de xadrez organizado pelo CLUBE PEÕES DA CAPARICA. Este 
evento desportivo é apoiado pela Junta de Freguesia de Caparica e pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal 
de Almada. Esta prova conta ainda com o patrocínio da empresa de promoção turística Lugar ao Sol. 
2. A prova disputa-se no dia 30 de Janeiro de 2011 na sede do CLUBE PEÕES DA CAPARICA, sita à Rua Pedro 
Alvares Cabral (EB1/JI VNC) em Vila Nova de Caparica (latitude 38.6453, longitude -9.2053). 
3. O torneio de semi-rápidas disputado em sistema suíço de 7 sessões, com o ritmo de 15 minutos por jogador. No 
emparceiramento e desempate é usado o programa SwissManager. 
4. Os critérios de desempate são os seguintes: 1- Sistema brasileiro;  2- Sistema progressivo;  
                                     3- Número de vitórias; 4- Sistema Buchholz. 
5. O Torneio é aberto à participação de todos os interessados, federados ou não. 
6. Inscrições 

6.1- As inscrições com indicação do clube ou individual, escalão etário ou data de nascimento e ELO FIDE/FPX 
deverão ser enviadas até às 18h do dia 27 de Janeiro, por correio electrónico para: peoes.caparica@gmail.com 
6.2- Taxas de Inscrição:  
       Sénior: 5 euros        Veterano, sub-20 e sub-18: 4 euros          Sub-16 a sub-8: 1 euro  
Os detentores de título de Mestre FIDE são isentos. 
6.3- São aceites inscrições de última hora, até às 13h30 do dia 29 de Janeiro, mediante o pagamento de 
sobretaxa de 2 euros.  
6.4- O número de inscrições é limitado a 90 jogadores. 
6.5- Os clubes deverão comunicar, até 30 minutos antes do início do torneio, as desistências dos seus jogadores. 
Caso contrário ficam responsáveis pelo pagamento das respectivas inscrições. 

7. Cada 2 jogadores inscritos por um clube têm de apresentar, pelo menos, um relógio em boas condições de 
funcionamento, sem o que não se garante a sua participação no torneio. 
8. Um jogador ausente numa sessão só é emparceirado para a sessão seguinte se comunicar a sua presença à 
organização antes do emparceiramento. São eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. 
9. Horário 

13h00 Abertura da recepção de taxas de inscrição e relógios 

14h00 1ª sessão                    

14h40 2ª sessão                   17h00 5ª sessão 

15h20 3ª sessão                   17h40 6ª sessão 

16h00 4ª sessão                   18h20 7ª sessão 

16h30-17h00 Intervalo               19h00 Entrega de prémios 

10. Prémios 
10.1 Os prémios da classificação geral são os seguintes: 
     1º 100 euros + troféu 
     2º   40 euros + troféu 
     3º   30 euros + troféu 
     4º   20 euros 
     5º   10 euros 
10.2 Prémios ao 1º, 2º e 3ºs classificados dos escalões veterano, sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 
e sub-8.  
10.3 Prémio Especial Lugar ao Sol 1º do Concelho de Almada: 7 noites em unidade Hoteleira em regime Lugar 
ao Sol. 
10.4 Equipas. Troféus às três primeiras equipas.  
A classificação por equipas é feita pela soma das pontuações dos 4 jogadores mais bem classificados. Em caso 
de empate, vencerá a equipa cujo primeiro jogador estiver melhor classificado. 
10.5 Perde o direito ao prémio o jogador que não estiver presente na cerimónia da entrega de prémios. 

11. O Director de prova é Hugo Silva e o árbitro principal é António Dias. 

12. Em tudo o que não se encontra especificamente previsto neste Regulamento são aplicadas as disposições que 

se encontram estipuladas no Regulamento de Competições da FPX. Eventuais casos omissos serão decididos pela 

Direcção da prova, dos quais não há apelo. A participação no Torneio implica a plena aceitação deste Regulamento.  

 

V. N. Caparica, 9 de Janeiro de 2011                                A Secção de Xadrez do Clube Peões da Caparica 


