Open de Portugal / Cidade de Lisboa
Lisboa - Portugal 25 de Janeiro a 1 de fevereiro 2020
REGULAMENTO
A Federação Portuguesa de Xadrez irá realizar o Open de Portugal/ Cidade de Lisboa entre os dias 25 de
Janeiro e 01 de fevereiro de 2020 no Pavilhão Desportivo do Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso. A
prova será jogada em sistema suíço de 9 sessões, e será válida para normas e ranking FIDE. O torneio está
incluído no Portugal Chess Tour 2019-2020 (categoria A). No dia 02 de fevereiro haverá o Open Cidade de
Lisboa, um torneio de semi-rápidas, igualmente válido para o Portugal Chess Tour.
1) Local de jogo e calendário
A prova será disputada no Pavilhão Desportivo do Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso, na rua Rua
João da Silva, 1900-098 Lisboa (GPS 38.7428649,-9.1309739)
data
25 de Jan. sábado
25 de Jan. sábado
26 de Jan. domingo
26 de Jan. domingo
27 de Jan. segunda
28 de Jan. terça
29 de Jan. quarta
30 de Jan. quinta
31 de Jan. sexta
01 de Fev. sábado
01 de Fev. sábado
02 de Fev. domingo

hora
14H30
16H00
14H00
19H30
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
14H00
19h00
10H00

Acreditação e Boas vindas
1ª Sessão
2ª Sessão
3ª Sessão
4ª Sessão
5ª Sessão
6ª Sessão
7ª Sessão
8ª Sessão
9ª Sessão
Entrega de prémios e beberete
Open de semi-rápidas (opcional)

2. Sistema de Jogo
O Open Portugal será jogado em Sistema Suíço de 9 rondas. O programa Swiss Manager será usado para o
emparceiramento. Dependendo do número de participantes, podendo ser usado nas primeiras rondas o ritmo
acelerado. Cada jogador terá 90 minutos com 30 segundos de acréscimo por lance desde o início da partida.
O torneio é validado para Ranking FIDE.
A falta de comparência é atribuída após 60 minutos da hora marcada para o início da partida. Um jogador será
excluído do torneio em caso de duas derrotas devido a faltas de comparência.
Estão disponíveis até 2 byes de ½ ponto nas rondas 1 a 6, se solicitadas ao Diretor do Torneio antes do fim da
ronda anterior. Esses pedidos deverão ser efectuados por escrito. Os byes relativos às rondas 1 e 2 podem
ser solicitados por correio electrónico para o Director do Torneio pelo jogador devidamente identificado.
Jogadores convidados (incluindo os campeões distritais) não tem direito a byes.

3. Desempate
Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos a respectiva classificação final será
determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];
Número de partidas (incluindo vitórias por falta de comparência) [65]
Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);
Buchholz completo[37] (0,0,N,N,0,N);
Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);
Maior número de vitórias [68];
Maior número de jogos de pretas [53];
Sorteio.

4. Inscrição
Os jogadores já filiados na Federação Portuguesa de Xadrez devem efetuar a sua inscrição pelos clubes na
Plataforma de Inscrições Online. Os outros jogadores devem contactar openportugal@fpx.pt para serem
indicados os procedimentos de inscrição.
Jogadores estrangeiros sem número FIDE devem contactar a sua federação ou a organização para obter tal
identificação.
Não serão admitidas mais inscrições se a capacidade máxima do local de jogo for atingida. A organização
reserva o direito de recusar determinada participação.
Os jogadores devem confirmar a sua presença na sala do torneio até as 15h00 do dia 25 de Janeiro de 2020,
ou não serão emparceirados.
A taxa de inscrição para o Open de Portugal 2020 é conforme a seguinte tabela e deve ser efetuada na
seguinte conta: PT 50 0035 0281 00009547 830 13

Geral
Sub-08 a Sub-20 e Vet. +65
GM e IM

Até 17/01/2020
40 €
25 €
Grátis

Até 24/01/2020
45 €
30 €
30 €

5. Prémios
1º clas.
2º clas.
3º clas.
4º clas.
5º clas.
6º clas.
7º clas.
8º clas.
9º clas.
10º clas.
11º clas.
12º clas.
13º clas.
14º clas.
15º clas.
16º clas.
17º clas.
18º clas.
1º clas. Sub 2200
1º clas. Sub 2000



2.500 €
1.600 €
1.000 €
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
200 €
150 €
150 €
150 €
100 €
100 €
100 €
90 €
90 €

1º clas. Sub 1800

90 €

1º clas. Feminino

220 €

2º clas. Feminino

140 €

3º clas. Feminino

80 €

1º clas. veterano +65

80 €

1º clas. veterano +50

80 €

1º clas. Sub 20

80 €

1º clas. sub 18

80 €

1º clas. sub 16

80 €

1º clas. sub 14

tabuleiro e peças de madeira

1º clas. sub 12

tabuleiro e peças de madeira

1º clas. sub 10

tabuleiro e peças de madeira

1º clas. sub 08

tabuleiro e peças de madeira

Os prémios não são acumuláveis - cada jogador tem apenas direito ao prémio de maior valor. No caso
de corresponder a um jogador dois prémios de igual valor, os prémios serão atribuídos pela ordem
acima.

6. ÁRBITROS
O Árbitro Chefe e os Árbitros auxiliares serão anunciados brevemente
7. COMITÉ DE APELO
O Presidente e restantes membros do Comité de Apelo serão anunciados antes do início do torneio.

8. PROCEDIMENTO PARA APELOS
Protestos contra decisões do Árbitro Chefe deverão ser submetidos por escrito ao Presidente do Comité de
Apelo até uma hora após o final da ronda em jogo.
O protesto deve ser acompanhado do valor de 100€, como caução do signatário. A caução deve ser entregue
ao Presidente do Comité de Apelo. Se o apelo tiver provimento, a caução será devolvida. Se o apelo não tiver
provimento, a caução será entregue à Federação Portuguesa de Xadrez.
O apelo deve ser interposto pelo jogador. As decisões do Comité de Apelo são definitivas.
9. ALOJAMENTO
A organização irá disponibilizar opções de alojamento para o período do torneios (25 de Janeiro a 2 de
fevereiro de 2020).
Contactar openportugal@fpx.pt no caso de dúvidas ou procura de alternativas.

Hotel Roma ***
Morada: Av. de Roma 33, 1749-074 Lisboa
Com pequeno almoço e Wifi
1,8 km entre o hotel e o local de jogo, uma estação de metro.
preço por pessoa e por noite até 12 de Janeiro




Individual – 61 euros
Duplo – 40 euros
Triplo – 38 euros

preço por pessoa e por noite depois de 12 de Janeiro




Individual - 63 euros
Duplo - 43 euros
Triplo - 41 euros

Residencial Lar do Areeiro
Morada: Praça Francisco Sá Carneiro nº 4, 1000-159 Lisboa
Com pequeno almoço e Wifi
0.6 km entre o hotel e o local de jogo, estação de metro em frente à residencial.
preço por pessoa e por noite até 12 de Janeiro





Individual – 54 euros
Duplo – 33 euros
Triplo – 26 euros
Quadruplo – 23 euros

preço por pessoa e por noite depois de 12 de Janeiro





Individual - 56 euros
Duplo - 35 euros
Triplo – 28 euros
Quadruplo – 25 euros

10. INFORMAÇÕES ÚTEIS
No Hall de entrada existirá uma receção onde poderão ser deixados a bagagem e aparelhos eletrónicos. Na
sala de jogo esta interdita a entrada de aparelhos eletrónicos. Os jogadores que estejam na posse de um
aparelho eletrónico dentro da sala de jogo perderão imediatamente a partida.
Os jogadores devem chegar atempadamente para um normal funcionamento e acesso a sala de jogo.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação no Torneio implica a plena aceitação deste regulamento. Os participantes autorizam a
organização a utilizar os dados pessoais proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para as finalidades
próprias relacionadas com a gestão do torneio e a sua divulgação na Internet e meios de comunicação social
Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da aplicação dos regulamentos da
FIDE ou FPX. Quaisquer situações que, ainda assim, subsistam, serão resolvidas pela Direção do Torneio, que
usará o seu melhor critério.
A versão oficial do Regulamento é a em língua portuguesa, sendo a versão inglesa uma tradução informativa.

