Regulamento da Prova

I Open Terras de Trás os Montes Macedo de Cavaleiros
1. Organização e local
O torneio realiza-se no Salão Paroquial de São Pedro, sita na Rua Dr. Luís Olaio,
Macedo de Cavaleiros, entre os dias 05 a 08 de Março de 2020, e é coorganizado
pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, pela Secção de Xadrez do Grupo
Desportivo Macedense, pelo Clube Amador de Mirandela, com o apoio da FPX –
Federação Portuguesa de Xadrez e da Associação de Xadrez do Distrito de Bragança.
Este torneio é ainda parte integrante do Portugal Chess Tour da FPX 2019/2020.

2. Participantes
Poderão participar todos os interessados filiados na FPX. Os atletas não filiados,
devem solicitar a filiação na FPX, e pagar a respetiva despesa ao clube organizador.

3. Inscrições
As

inscrições

devem

ser

efetuadas

para

o

seguinte

e-mail:

axbraganca2017@gmail.com
Taxa de Inscrição até 20 Fevereiro
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Tipo de Jogador

Geral

Atleta AXBragança

GM, IM

Gratuito

Gratuito

Séniores

20€

15€

Sub-16, sub-18, sub-20 e
veteranos

15€

10€

Sub-08, sub-10, sub-12 e
sub-14

10€

5€

Tipo de Jogador

Geral

Atleta AXBragança

GM, IM

Gratuito

Gratuito

Séniores

24€

18€

Sub-16, sub-18, sub-20 e
veteranos

19€

13€

Sub-08, sub-10, sub-12 e
sub-14

14€

8€

Taxa de inscrição até 01 de Março

Devem confirmar as vossas inscrições para axbraganca2017@gmail.com juntamento
com o comprovativo de pagamento. O pagamento deve ser feito utilizando o
pagamento de serviços com os seguintes dados:
Entidade: 21312
Referência: 130 464 518
Valor: colocar o respetivo valor de inscrição

OBS: Efetuar um pagamento de serviços por cada inscrição.
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4. Prémios

Geral

Valor do Prémio

1º

500€

2º

350€

3º

250€

4º

200€

5º

150€

6º

100€

7º ao 10º

75€

11º

50€

12º a 15º

25€

Melhor Veteranoa)

25€

a)

25€

Melhor Feminino
a)

25€

a)

25€

Melhor sub20
Melhor sub18

4.1 Os valores dos prémios não são acumuláveis. Os jogadores que fiquem qualificados
nos primeiros quinze lugares e que tenham em simultâneo a melhor qualificação
nas categorias premiadas (Melhor Veterano, Melhor Feminino, Melhor sub20 e
Melhor sub18) ficarão com o prémio publicado e o segundo melhor nas diversas
categorias, mas que não fique nos primeiros quinze lugares ficará com a verba
anunciada.

5. Sistema e ritmo de jogo
Sistema suíço de 7 sessões. Cada jogador terá 1h30m para terminar a partida, com
incremento de 30 segundos por lance. O tempo de espera máximo após o início de
cada sessão será de 30 minutos. É vedado qualquer acordo de empate antes de
concluídos 30 lances, sem acordo do árbitro. Caso a Direção de prova ache
necessário, poderá ser utilizado sistema acelerado nas duas primeiras rondas.
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6. Calendário

Dia

Hora

Sessão

05 de Março

20:00h

1º Sessão

06 de Março

14:00h

2º Sessão

06 de Março

20:00h

3º Sessão

07 de Março

14:00h

4º Sessão

07 de Março

20:00h

5º Sessão

08 de Março

09:00h

6º Sessão

08 de Março

14:30h

7º Sessão

6.2. A pedido dos jogadores a organização pode conceder 2 byes de ½ ponto a
quem o solicitar antes da 1.ª sessão para as 3 primeiras sessões.
6.3. A organização, por razões que considere de força maior, pode introduzir
reajustamentos.

7. Faltas de comparência
7.1. Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1.ª jornada serão
eliminados do Torneio pela organização, salvo situação com caráter excecional aceite
pela direção da prova.
7.2. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência.

8. Critério de desempate
O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e Filiações
em vigor.
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9. Homologação
O torneio será homologado para ELO FIDE; e será contabilizado para o Circuito
Nacional de Clássicas da FPX de 2019/2020.

10. Direção e arbitragem
Diretor da prova: Ricardo Batista
Árbitro principal: IA Nuno Andrade
Árbitros auxiliares: A nomear

11. Comité de apelo
Será anunciado e publicitado antes do início da prova, um comité de apelo, formado
pelo Diretor do Torneio, dois atletas inscritos e dois suplentes também inscritos no
torneio.

12. Alojamento e alimentação
12.1 Alojamento
Hotel Alendouro – https://www.hotelalendouro.pt/
Avenida D. Nuno Álvares Pereira, nº28 R/C 5340-202 Macedo de Cavaleiros
Telefone: 278421236

E-mail: geral@hotelalendouro.com

Tipologia de Quartos
Single
(Preço por noite em Duplo
regime APA)
Triplo
Almoço
Menu completo

25€
40€
50€
10€ a refeição

Hotel Muchaco – http://www.hotelmuchacho.com/
Rua Pereira Charula, nº29, 5340-278 Macedo de Cavaleiros
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Telefone: 278421640

E-mail: geral@hotelmuchacho.com

Tipologia de Quartos
Single
(Preço por noite em Duplo
regime APA)
Triplo

30€
40€
50€

12.2 Alimentação
Serão disponibilizados e afixados à entrada do local de jogo, contactos, preços e
moradas, de restaurantes com refeições económicas, próximos do local.

13. Disposições finais
A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas
no presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE. É estritamente
proibido, levar para a área de jogo qualquer dispositivo eletrónico. Os atletas que
estejam na posse de um dispositivo eletrónico dentro da sala de jogo, perderão
imediatamente a partida. No Hall de entrada existirá uma receção onde poderão ser
deixados os aparelhos eletrónicos. Os jogadores devem comparecer na sala de jogo,
com indumentária adequada ao evento, e ter um comportamento correto e
desportivo durante a competição. Os participantes autorizam a organização a utilizar
fotos ou vídeos, para a sua divulgação na Internet e meios de comunicação social. Os
casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os
Regulamentos da FPX e da FIDE.

Macedo de Cavaleiros, 03 de Janeiro, 2020
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