
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII OPEN INTERNACIONAL CIDADE DE ESPINHO 

MEMORIAL LEONEL PIAS 

7 a 10 de Junho de 2013 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENTO 

 

1. Organização 

O VIII Open Internacional Cidade de Espinho – Memorial Leonel Pias é organizado 

pela Academia de Xadrez de Espinho e com o apoio técnico da AXP – Associação de 

Xadrez do Porto. 

 

A prova conta para o ranking internacional FIDE. 

 

2. Participantes 

Poderão participar todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Xadrez, 

ou em qualquer outra Federação de Xadrez filiada na FIDE. 

 

 

3. Inscrições 

A taxa de inscrição é de € 25,00 (Vinte e Cinco euros) para o os jogadores seniores 

e de € 15,00 (Quinze Euros) para os jogadores pertencentes aos escalões de sub-8, 

sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e veteranos. 

Os jogadores da Academia de Xadrez de Espinho estão isentos do pagamento da 

taxa de inscrição. 

Os jogadores titulados pela FIDE (GM, IM, FIDE) estão isentos do pagamento da 

taxa de inscrição. 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por transferência bancária, 

para a conta da Academia de Xadrez de Espinho, cujo NIB é 

006509210023057000310. 
As inscrições, bem como o envio do comprovativo de pagamento, deverão ser 

efetuados através do correio eletrónico axadrezespinho@gmail.com, e deverá ser 

feita até ao dia 6 de Junho de 2013. 

Da inscrição deverá constar o número FPX e/ou número FIDE, bem como a 

data de nascimento. 

Não serão aceites inscrições depois da data acima indicada. 

 

 

4. Faltas de comparência 

A primeira falta de comparência, sem justificação, terá como penalização uma 

multa no valor de € 5 (Cinco Euros).  

Será considerada falta de comparência a todo jogador que não começado o seu 

jogo até trinta minutos após o início da sessão, segundo o horário estabelecido. 

O jogador que não efetuar o pagamento da multa em débito, não será inscrito em 

futuras edições do torneio. 

A segunda falta de comparência, sem justificação, acarretará a exclusão do torneio. 
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5. Utilização de byes 

Será permitido a utilização de dois byes nas quatro primeiras sessões, com a 

atribuição de 0,5 ponto. 

Os byes deverão ser solicitados aquando da inscrição no torneio e antes de iniciar 

a primeira jornada. 

 

6. Sistema de jogo 

A prova será disputada em sistema suíço de sete sessões. 

Para o emparceiramento e classificação será utilizado o programa Swiss-Manager. 

 

 

7. Local, Calendário e Horário das Sessões 

A prova decorrerá nas galerias do Forum Arte e Cultura de Espinho (F.A.C.E.), em 

Espinho. 

O edifício F.A.C.E. é a antiga fábrica “Brandão Gomes” e fica localizado no extremo 

sul da avenida 2 (avenida marginal, junto ao mar) em Espinho. 

 

O calendário das sessões de jogos será o seguinte: 

 

1ª Sessão – dia 7 Junho 2013 às 21:00hs 

2ª Sessão – dia 8 Junho 2013 às 14:30hs 

3ª Sessão – dia 8 Junho 2013 às 20:30hs 

4ª Sessão – dia 9 Junho 2013 às 14:30hs 

5ª Sessão – dia 9 Junho 2013 às 20:30hs 

6ª Sessão – dia 10 Junho 2013 às 9:30hs 

7ª Sessão – dia 10 Junho 2013 às 15:30hs 

 

8. Ritmo de Jogo 

As partidas terão um ritmo de jogo total de noventa minutos para cada jogador. 

Desde o primeiro lance haverá um acréscimo de trinta segundos por lance. 

O acordo de empate entre jogadores não poderá ser efetuado em partida com 

menos de vinte lances, a não ser que haja consentimento do árbitro. 

 

9. Sistema de Desempate 

De acordo com as regras em vigor na FPX. 

 

10.  Direção e Arbitragem 

A Direção da Prova é da responsabilidade da Academia de Xadrez de Espinho. 

A equipa de Arbitragem será designada oportunamente, sendo igualmente 

responsabilidade da Academia de Xadrez de Espinho. 

 

11. Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção e Arbitragem do torneio, de acordo 

com as regras de Xadrez da Fide e Regulamentos da Federação Portuguesa de 

Xadrez. 

A inscrição no torneio implica a plena aceitação deste Regulamento. 



 

Um exemplar das Regras de Xadrez da Fide, em português e inglês, estará a 

disposição para consulta. 

 

12. Troféus e Prémios Monetários 

 

1º   Lugar Absoluto Troféu +25% do Valor das Inscrições 

2º   Lugar Absoluto Troféu +15% do Valor das Inscrições 

3º   Lugar Absoluto Troféu +12% do Valor das Inscrições 

4º   Lugar Absoluto Troféu +10% do Valor das Inscrições 

5º   Lugar Absoluto Troféu +8% do Valor das Inscrições 

 

1º   Lugar Sub 2200 5% do Valor das Inscrições 

1º   Lugar Sub 2000 5% do Valor das Inscrições 

1º   Lugar Sub 1800 5% do Valor das Inscrições 

1º   Lugar Sub 1600 5% do Valor das Inscrições 

 

Troféu ‘Martinho Cardoso’ para a melhor equipa (4 resultados) 

 

Medalhão para os melhores jogadores de cada escalão (sub-8, sub-10, sub-12, sub-

14, sub-16, sub-18 e sub-20). 

Medalhão para a melhor classificada feminina. 

Medalhão para o melhor classificado Veterano.   

Os prémios são acumuláveis. 

Todos os jogadores terão direito a uma medalha de participação. 

 

13. Restrições 

Não serão permitidas análises de partidas no local dos jogos, existindo para esse 

efeito uma sala própria de análises. 

Não será permitido comer no local de jogos, podendo ser utilizada a sala de análise 

para esse efeito. 

Não é permitido fumar em todo o edifício Face. 

Chamamos a vossa especial atenção para o facto de que o edifício FACE servir 

como espaço do Museu Municipal de Espinho, sendo, portanto, requerido 

total e absoluto silêncio, e que é expressamente proibido correr, gritar ou 

fazer qualquer tipo de barulho. 

 

Os jogadores não poderão apresentar-se de calções, chinelos, fato de banho ou 

outra indumentária que não seja considerada própria pela Organização da prova. 

Não será permitido o uso de chapéu e/ou boné durante a partida. 

 

14. Diversos 

Este regulamento poderá ser alterado sem aviso prévio 

A inscrição no torneio implica a aceitação, na íntegra, do presente Regulamento. 

 

 

Espinho, 2013 Maio 23 


