VII Open Vila Nova de Caparica
29 de setembro de 2018
Regulamento
Época 2017/2018

1. Enquadramento
O “VII Open Vila Nova de Caparica” é um torneio de xadrez de partidas semi-rápidas organizado
pelo Clube Peões da Caparica (CPC), sendo esta prova aberta a todos os jogadores federados.
As atividades do CPC têm o apoio regular da Câmara Municipal de Almada, da União das Juntas
de Freguesia de Caparica e Trafaria e do Agrupamento de Escolas da Caparica. Esta prova conta
com o apoio extraordinário do Teatro Municipal Joaquim Benite.

2. Organização, direção e arbitragem
A organização a direção e a arbitragem do “VII Open Vila Nova de Caparica” são da
responsabilidade do Clube Peões da Caparica, cuja sede é na Escola EB1/J1 de Vila Nova de
Caparica – Rua Pedro Álvares Cabral, 2825-049 Caparica.

3. Destinatários, inscrições e taxas
O torneio destina-se unicamente a jogadores federados pela Federação Portuguesa de Xadrez,
contando para a contagem de pontos ELO. A prova é limitada a 80 jogadores.
As inscrições devem ser realizadas através do e-mail xpeoes.caparica@gmail.com até às 21h00 do
dia 28 de setembro de 2018. A mensagem para formalizar a inscrição deve identificar a prova e
o(s) jogador(es) a inscrever, considerando os seguintes dados por jogador: (1) nome completo; (2)
data de nascimento; (3) caso se aplique indicar o clube que o jogador representa.
No dia da prova, preferencialmente antes do início da 1ª ronda e nunca depois do final da 3ª ronda,
os jogadores têm de pagar as seguintes taxas de inscrição:
Séniores, sub-20 e sub-18
5€
Veteranos, sub-16 a sub-8
3€
Jogadores titulados
2€
Jogadores do CPC
1€
Os alunos da Escola de Xadrez do CPC estão isentos do pagamento de taxa de inscrição.
Se o limite de jogadores não tiver sido atingido podem-se aceitar inscrições até às 13h30 do dia da
prova mediante o pagamento de uma taxa adicional de 5 euros por jogador.

4. Data, local e programa do torneio
O torneio disputa-se no dia 29 de setembro de 2018 na sede do Clube Peões da Caparica: Escola
EB1/J1 de Vila Nova de Caparica – Rua Pedro Álvares Cabral, 2825-049 Caparica, (GPS:
38.645173, -9.204863).
O programa da prova é o seguinte:
13h15
13h20 às 14h00
14h05
14h10
16h45 (estimativa)
17h00 (estimativa)
19h00 (estimativa)

Abertura do torneio
Confirmação das inscrições e pagamento das taxas de inscrição
Lançamento do emparceiramento da 1ª ronda
Realização consecutiva das 4 primeiras rondas
Intervalo de 15 minutos
Realização consecutiva da 5ª, 6ª e 7ª rondas
Entrega de prémios

5. Sistema de jogo, ritmo, desempates e emparceiramento
O torneio é de partidas semi-rápidas disputado em sistema suíço de 7 sessões com o ritmo de 10
minutos por jogador e acréscimo de 5 segundos por cada lance. Os critérios de desempate são
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conforme o artigo 31º do regulamento de competições da FPX.
Um jogador ausente numa ronda só é emparceirado na ronda seguinte se comunicar a sua presença
à organização antes do emparceiramento. São eliminados os jogadores que faltarem a três rondas
consecutivas. Nos emparceiramentos e nos desempates utiliza-se o programa SwissManager.

6. Classificações e prémios
No torneio considera-se a classificação geral e as classificações nos seguintes conjuntos de
escalões: {sub-8 a sub-12}, {sub-14 e sub-16} e {sub-18 e sub-20}. Considera-se também a
classificação por equipas através da soma das pontuações dos 4 jogadores mais bem classificados
de cada equipa. Em caso de empate vencerá a equipa a que pertence o jogador com a melhor
classificação geral.
Os prémios da classificação geral são:
1º classificado
2º classificado
3º classificado
4º classificado
5º classificado

100 € + troféu
60 € + troféu
40 € + troféu
20 €
10 €

Os 1º, 2º e 3º classificados de cada um dos conjuntos de escalões são premiados com medalhas e
as três melhores equipas recebem troféus.
Cumulativamente os 5 melhores jogadores seniores ou veteranos do concelho de Almada recebem
entradas duplas para uma peça de teatro oferecidas pelo Teatro Municipal Joaquim Benite.
Salienta-se que só os jogadores presentes na cerimónia da entrega de prémios têm direito aos
mesmos.

7. Direito de admissão, recolha de imagens, casos omissos e aceitação
A direção de prova reserva o direito de admissão de jogadores. Os participantes aceitam a recolha
e a divulgação de imagens da prova como meios de comunicação que a direção de prova entender
adequados. Em tudo o que este regulamento é omisso aplica-se o estipulado no Regulamento de
Competições da FPX. Outros casos omissos serão resolvidos pela direção e pela arbitragem da
prova, não havendo possibilidade de recurso das decisões.
A participação no torneio pressupõe a plena aceitação deste regulamento.

8. Outras indicações
Este regulamento e o cartaz desta prova estão disponíveis no portal do Clube Peões da Caparica.
As classificações da prova serão divulgadas em http://xpeoes-caparica.blogspot.pt.
CLUBE PEÕES DA CAPARICA, 27 de julho de 2018
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