
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE XADREZ DO MUNICÍPIO DE LOULÉ 

                                       

                    

 

IV OPEN DE XADREZ DE ALTE 

REGULAMENTO: 

 1. Organização 

Loulé ++ Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb vai organizar o  IV Open de Xadrez de Alte, prova 

integrada no Circuito Nacional de Partidas Semi-Rápidas da Federação Portuguesa de Xadrez e válida para 

o II Circuito de Xadrez do Município de Loulé. 

2. Patrocínios e Apoios 

A prova tem o patrocínio da Câmara Municipal de Loulé e os apoios da Federação Portuguesa de Xadrez, 

Junta de Freguesia de Alte , Escola Profissional Cândido Guerreiro de Alte e Direção Regional do Algarve 

do Instituto Português do Desporto e Juventude. 

3. Data e local da prova 

O torneio realiza-se no dia 18 de novembro, sábado, a partir das 10 horas, na Escola Profissional de Alte, 

Estrada da Ponte, em Alte, sendo comemorativo do Dia Internacional do Xadrez.  

4. Número de sessões e ritmo de jogo 

 A prova realiza-se em sete sessões, com o ritmo oficial das partidas Semi-Rápidas, que é de 15 minutos por 

jogador + 10 segundos de bónus por lance, podendo, eventualmente, sofrer aceleração do ritmo, em caso 

de atraso acentuado relativamente ao horário previsto, e jogar-se-á segundo as regras da FIDE e da FPX. 

 



5. Participantes 

Será requerida a homologação para ELO FIDE, pelo que só poderão participar jogadores federados na FPX , 

na época desportiva 2017-2018. 

6. Inscrições, taxas de inscrição e pagamentos 

As inscrições devem ser enviadas para torresdeloule@gmail.com ou feitas diretamente na página da 

organização, em  www.facebook.com/xadrezloule, onde poderão ser consultadas.  Para garantir uma 

melhor gestão do torneio, as inscrições devem ser feitas, preferencialmente, até ao final do dia 16 de 

novembro.  

As taxas de inscrição são as seguintes: 

Taxa de inscrição: Geral: 5 euros  -  Sócios Loulé ++ e jovens até Sub 16: 3 euros 

As inscrições realizadas após 12 de novembro terão um custo agravado de dois euros. 

As taxas de inscrição deverão ser pagas antes do início da terceira sessão. 

6. Horário 

Salvo motivos imprevistos, a prova terá início, exatamente, à hora marcada, pelo que se aconselha que os 

xadrezistas estejam presentes com 15 minutos de antecedência. 

Previsão do horário das sessões: 

1ª sessão – 10h; 2ª sessão - 11h; 3ª sessão - 12h; Almoço – 13h; 4ª sessão – 15h; 5ª sessão – 16h; 6ª 

sessão – 17h; 7ª sessão- 18; Encerramento - 19h. 

7. Emparceiramentos e desempates 

São feitos informaticamente, usando o programa Swiss Manager. Qualquer reclamação relativamente a 

erro na introdução de resultados deverá ser apresentada antes do início da sessão seguinte.Os critérios de 

desempate são os constantes no artigo 31 do Regulamento de Competições para partidas semi-rápidas da 

Federação Portuguesa de Xadrez. 

8. Direção e Arbitragem  

O Diretor do Torneio será o Presidente da Direção de Loulé ++, Amarildo Lima, e a arbitragem é  da 

responsabilidade do Conselho de Arbitragem da entidade organizadora. 

 9. Prémios 

São atribuídos os seguintes prémios pela  Câmara Municipal de Loulé : 1º classificado - 150 euros; 2º 

classificado - 100 euros; 3º classificado - 80 euros; 4º classificado – 70 euros; 5º classificado – 50 euros; 6º a 

10º classificados – 30 euros cada ; 11º a 20º classificado – 10 euros cada. 

A Junta de Freguesia de Alte atribui troféus especiais aos três primeiros classificados. 

Haverá, ainda, troféu para os primeiros classificados em Veteranos, Femininos, Local, Sub 14 , Sub 12, Sub 

10 e trinta medalhas de participação. Os troféus não são acumuláveis. 
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A Direção Regional do Algarve do Instituto Português da Juventude atribui um troféu referente ao prémio 

do Programa Nacional de Ética Desportiva, t-shirts aos dez primeiros jovens, (menos de 30 anos) e prémios 

de participação. 

 

10. Pontuação para o II Circuito de Xadrez do Munícipio de Loulé 

1º classificado- 50 pontos; 2º - 47 pontos; 3º - 45 pontos; 4º - 42 pontos; 5º - 40 pontos; 6º - 38 pontos; 7º - 

36 pontos; 8º - 34 pontos; 9º -32 pontos; 10º - 30 pontos; 11º - 29 pontos; e em sequência decrescente de 

um ponto, até ao 40º classificado. 

11. Almoço 

O Torneio inclui uma confraternização gastronómica, facultativa, dinamizada pelos Aracnídeos - Clube 

Motard, na sua sede, em Monte Brito (Alte).  

O preço do almoço (caldo verde + grelhados + uma bebida) é de 6 euros. Quem pretender  o almoço, 

deverá informar, no ato da inscrição. 

12. Alojamento 

A organização oferece alojamento gratuito , a doze participantes, em três quartos quádruplos (com 

beliche), para sexta e/ou sábado, na Casa das Galvanas, até ao limite da disponibilidade. 

 

Alte:  
 
Situada no interior, junto à serra do Caldeirão, é uma aldeia com cerca de dois 
mil habitantes , que representa o mais genuíno Algarve. 
É “considerada uma das aldeias mais típicas e preservadas do Algarve (e 
mesmo de todo o Portugal), com as suas casas pintadas nas cores correntes da 
região (ocre, almagre, azulão, antracite, destacando-se de um fundo branco), 
as açoteias, as tradicionais chaminés e as ruelas pavimentadas em calçada 
portuguesa”. 
 
Visite  https://www.youtube.com/watch?v=LU4kUploAtM e outros sites 
semelhantes e depois venha descobrir , ao vivo, um tesouro escondido… 
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