
X OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ 

CIDADE DE MANGUALDE 

30 e 31 AGOSTO e 1 SETEMBRO 

 

REGULAMENTO 
 

  

1. ORGANIZAÇÃO E APOIO 
Esta prova é uma iniciativa da Casa do Povo de Mangualde e é integrada nas festas da cidade. 

   Com o apoio da Freguesia de Mangualde e do Município de Mangualde. 

 
2. LOCAL 
A prova será disputada nos dias 30 e 31 de Agosto e 1 de setembro . 

   As partidas terão lugar nas instalações do Hotel Senhora do Castelo 

 
3. EQUIPA TÉCNICA 
Diretor da Prova:  Fernando Ribeiro. 

 
4. EQUIPA DE ARBITRAGEM 

O árbitro da prova será o Árbitro Internacional Carlos Oliveira Dias. 

 
5. TAXAS DE INSCRIÇÃO 
A inscrição tem o valor de: 

Jogadores titulados – grátis 

Séniores – 20€ 

S08 a S18 e Concelho – 10€ 

. 

 

6. INSCRIÇÕES/CONFIRMAÇÃO 

As inscrições deverão ser dirigidas por mail para: mangualdexadrezopen2019@gmail.com 

onde deverão chegar até às 13h00 do dia 29 de agosto de 2019, acompanhadas do 

comprovativo da respetiva transferência bancária. 

Deverão ainda indicar os seguintes elementos: nome completo; data de nascimento; contacto 

telefónico; clube de filiação (se tiverem). 

 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

Para efetuar a inscrição, deverá ser utilizado o seguinte  IBAN: 

 

  

 PT50 0033 0000 0015 6913 9910 5 

 

 

 

Devido à eventualidade de uma possível limitação ao número de participantes na prova,( 50 

jogadores) por condições de logística, pede-se o favor que as inscrições sejam efetuadas o 

mais breve possível. Só dessa forma poderá ser garantida a participação até que seja atingido 

o número limite de participantes previsto pela organização. 
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7. BASES TÉCNICAS 

 

a) A prova é aberta a todos os interessados, filiados na Federação Portuguesa de Xadrez 

(FPX), e é valida para ranking FIDE. 
 

b) Cada jogador disporá de 90 minutos para concluir a sua partida com incremento de 30´´ 

por lance. 

Serão cumpridas as Regras da FIDE e utilizado o programa “Swiss Manager”. 
 

c) A prova terá 5 sessões. 
 

d) Serão atribuídos prémios aos seguintes classificados: 

Aos 3 primeiros individuais 

            Ás 3 primeiras femininas 

            Aos 3 primeiros jovens 

            Aos 3 primeiros do Concelho 

 

e) Serão eliminados do torneio os jogadores que faltem, a uma sessão, a não ser que 

comuniquem à organização, antes do emparceiramento da sessão seguinte, o desejo de 

continuar em prova. 
 

f) Casos omissos serão resolvidos pela organização, não havendo recurso das suas decisões. 
 

g) A inscrição no torneio significa a aceitação do presente regulamento. 

 

h) Será permitido um bye de 0.5 ponto nas três primeiras sessões, desde 

que comunicado ao árbitro chefe antes do emparceiramento. 
 

 

8. DESEMPATES 

 Segundo o programa “Swiss Manager” 

1º The results of the players in the same point group (11) 

2º Buchholz Tie-Breaks (variable with parameter) [ 1,0,N,N,O,N] (37) 

3º Buchholz Tie-Breaks (variable with parameter) [ 0,0,N,N,O,N] (37) 

4º FIDE Tie-Break (8) 

5º The greater number of victories (12) 
 

9. PROGRAMA 

  Boas vindas aos participantes pelas 19:15 horas 

 

 1ª Sessão => 20:00 – Dia 30 agosto 

 2ª Sessão => 15:00 – Dia 31 agosto 

 3ª Sessão => 20:00 – Dia 31 agosto 

 4ª Sessão => 10:00 – Dia 1 setembro 

 5ª Sessão => 15:00 -  Dia 1 setembro 

 Cerimónia solene de encerramento e entrega de prémios => 20:00 horas. 

 

 

 

 

 

 



 

10. PRÈMIOS: 

1º 350€ 

2º 250€ 

3º 200€ 

4º 150€ 

5º 100€ 

6º 80€ 

7º 60€ 

8º 50€ 

9º 50€ 

10º 50€ 

11º 40€ 

12º 30€ 

13º 30€ 

14º 30€ 

15  30€ 

 

 

11. ALOJAMENTO 

      HOTEL SENHORA DO CASTELO 

      

 

Alojamento / dia  

 Quarto Duplo BB - 55,00€ 

 Quarto Single BB - 45,00€ 

Crianças (em cama extra partilhando o quarto com os pais) 

 até 05 anos - Grátis  

 Dos 06 aos 12 anos - 12,50€ 

Refeição 

 Por pessoa menu do dia - 12,50€ 

 até 05 anos - Grátis  

 Dos 06 aos 12 anos - 7,00€ 



 Incluí: Sopa, prato de peixe ou carne, sobremesa e café 

 

12.FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nome completo: 
 

Data de Nascimento: 
 

Contacto telefónico: 
 

e_mail: 
 

Clube filiação (se tiver): 
 

 
 

 
Mais informações: mangualdexadrezopen2019@gmail.com 
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