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Época 2022/2023 

 

X Open Vila Nova de Caparica 

26 de novembro de 2022 
 

Regulamento 
 

1. Enquadramento 
O “X Open Vila Nova de Caparica” (X OVNC) 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 os apoios extraordinários da empresa Lugar ao Sol e do Teatro Municipal Joaquim Benite. 

O X OVNC inclui-se no Circuito Nacional de Semi-Rápidas da época de 2022/2023, integrado no 

Portugal Chess Tour da Federação Portuguesa de Xadrez. 

2. Organização, direção e arbitragem 
A organização, a direção e a arbitragem do X OVNC 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 classificação de pontos ELO. A prova é limitada a 150 jogadores. 

As inscrições no X OVNC realizam-se considerando o seguinte procedimento: 

Os interessados enviam um pedido de inscrição através do e-mail xpeoes.caparica@gmail.com, 

indicando a prova (X OVNC) no assunto e identificando no corpo da mensagem o(s) jogador(es) a 

inscrever. Cada jogador deverá ser identificado com o nome completo, a data de nascimento e o clube 

a que pertence quando aplicável. Na resposta ao pedido de inscrição o CPC informará qual o valor a 

pagar, calculado de acordo com a Tabela 1. Os interessados procedem ao pagamento da inscrição por 

transferência bancária para a conta do Clube Peões da Caparica sediada no Banco BPI, IBAN: PT50 

0010 0000 4463 3860 0012 6, SWIFT/BIC: BBPIPTPL. O comprovativo da transferência será 

enviado ao CPC no prazo máximo de 2 dias após a informação do CPC do valor a pagar. O CPC, 

depois de confirmar o recebimento do valor, validará a(s) inscrição(inscrições) do(s) jogador(es) 

enviando uma mensagem de confirmação. Os pedidos de inscrição realizam-se até às 23h00 do dia 

24 de novembro de 2022. No portal do CPC estará disponível a lista de jogadores inscritos na prova.  

Tabela 1 – Taxas de inscrição 

Pedido de inscrição até: 10-11-2022 18-11-2022 24-11-2022 

Seniores 10 € 12 € 14 € 

Veteranos, Sub-20 e Sub-18 6 € 8 € 10 € 

Sub-16 a Sub-8 e jogadores do CPC 4 € 6 € 8 € 

GM1, WGM2, IM3, WIM4 gratuito gratuito 8 € 
1 Grande Mestre; 2Grande Mestre Feminina; 3Mestre Internacional; 4Mestre Internacional Feminina 

Se o limite de jogadores não tiver sido atingido podem-se aceitar inscrições de última hora até às 

9h30 no dia da prova. A inscrições no dia da prova aplica-se a taxa única de 20 € por jogador, a qual 

deve ser paga em dinheiro.  

4. Data, local e programa do torneio 
O torneio disputa-se no dia 26 de novembro de 2022 na Escola Secundária do Monte de Caparica; 

Rua 25 de Abril; 2815-105 Monte de Caparica (GPS: 38.661792, -9.197910). 

 

mailto:xpeoes.caparica@gmail.com
https://goo.gl/maps/eqkyEV2hbrpFtqMu7
https://goo.gl/maps/eqkyEV2hbrpFtqMu7
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O programa da prova é o seguinte: 

  9h00 Abertura do torneio 

  9h05 às 09h50 Confirmação de inscrições e inscrições de última hora 

  9h55 Lançamento do emparceiramento da 1ª ronda 

10h00 Realização consecutiva da 1ª, 2ª e 3ª rondas 

12h30 (estimativa) Intervalo para o almoço 

14h00 Realização consecutiva da 4ª, 5ª e 6ª rondas 

16h30 (estimativa) Intervalo de 15 minutos 

16h45 (estimativa) Realização consecutiva da 7ª, 8ª e 9ª rondas 

19h15 (estimativa) Entrega de prémios 

5. Sistema de jogo, ritmo, desempates e emparceiramentos 
O torneio é de partidas semi-rápidas disputado em sistema suíço de 9 sessões com o ritmo de 10 

minutos por jogador e acréscimo de 5 segundos por cada lance. Os critérios de desempate são 

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 escalões: Sub-8, Sub-

-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Veterano +50 e Veterano +65. São também atribuídos 

prémios por pontuação ELO e melhor feminino. 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. São também 

atribuídos prémios aos melhores jogadores do concelho de Almada. 

Os prémios da classificação geral são os seguintes:  

1º classificado 350 € +  troféu +  7 noites * 6º classificado 60 € 

2º classificado 250 € +  troféu  7º classificado 45 € 

3º classificado 150 € +  troféu  8º classificado 40 € 

4º classificado 80 €   9º classificado 35 € 

5º classificado 70 €   10º classificado 30 € 

* Vale de oferta de 7 noites de alojamento para duas pessoas. Patrocínio da empresa Lugar ao Sol. 

Consideram-se também três prémios monetários de 25 € a atribuir aos jogadores mais bem 

classificados nos seguintes intervalos de pontuação ELO: Jogadores com ELO inferior ou igual a 

1500; Jogadores com ELO superior a 1500 e inferior ou igual a 1700; Jogadores com ELO superior 

a 1700 e inferior ou igual a 1900. Para a atribuição destes prémios consideram-se as pontuações ELO 

da base de dados da FPX imediatamente antes do início da prova. A melhor jogadora feminina recebe 

um prémio monetário de 25 €. 

Salienta-se que os jogadores que sejam elegíveis para receberem mais de um prémio monetário 

apenas têm direito àquele primeiramente listado neste regulamento. O prémio “sobrante” será 

atribuído ao classificado seguinte.  

Além dos prémios monetários consideram-se também os seguintes prémios não monetários, os quais 

podem ser acumulados com outros: 

Os 1º, 2º e 3º classificados de cada um dos escalões recebem diplomas e as três melhores equipas 

recebem troféus. Os cinco melhores jogadores seniores ou veteranos do concelho de Almada recebem 

entradas duplas para uma peça de teatro oferecidas pelo Teatro Municipal Joaquim Benite.  

Além dos prémios referidos neste regulamento reserva-se o direito de atribuição de outros sem aviso 

prévio. 

Salienta-se que apenas os jogadores presentes na cerimónia da entrega de prémios têm direito aos 

mesmos. 
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7. Direito de admissão, recolha de imagens, casos omissos e aceitação 
A direção de prova reserva ao 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 
Na prova cumprem-se as disposições gerais e outras da FPX relativas a eventuais constrangimentos 

decorrentes da pandemia da COVID-19. 

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, 14 de outubro de 2022 

http://xpeoes-caparica.blogspot.pt/

