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REGULAMENTO 

    GUIMARÃES CHESS OPEN 2021 

 

1. Organização e local 

O torneio realiza-se na Escola Secundária Francisco de Holanda, sita na 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta, Guimarães, entre os dias 24 e 29 de Agosto 

de 2021 e é co-organizado pela Câmara Municipal de Guimarães, pela 

Secção de Xadrez dos Amigos de Urgeses, pela Associação Juvenil 

Fórum Airão São João, pelo Clube de Xadrez Afonsino da Escola EB 

2/3 D. Afonso Henriques e pelo Clube de Xadrez da Escola João de 

Meira,  com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez e da 

Associação de xadrez do Distrito de Braga. Este torneio é ainda parte 

integrante do Portugal Chess Tour da FPX 2021/2022. 

 

 

2. Participantes 

Poderão participar todos os interessados filiados na FPX. 

De acordo com o Regulamento de Competições, todos os atletas devem estar 

filiados em Portugal, para poderem participar em provas oficiais. 

Os atletas não filiados, devem solicitar a filiação a um dos clubes 

organizadores, e pagar as seguintes taxas. 

Veteranos: 16,00 € 

Seniores: 16,00 € 

Jovens (Sub-08 a Sub-12): Grátis 

Jovens (Sub-14 a Sub-20): 8,00 € 

 

 

3. Inscrições  

Taxa de inscrição até 31 de Julho: 

 Geral Atletas AXDB 

Jogadores seniores 35 eur 25 eur 

Sub-16, sub-18, sub-20 e Veteranos 25 eur 20 eur 

Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 20 eur 15 eur 

GM, MI, FM estão isentos. 
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Taxa de inscrição até 18 de Agosto: 

 Geral Atletas AXDB 

Jogadores seniores 45 eur 35 eur 

Sub-16, sub-18, sub-20 e Veteranos 35 eur 30 eur 

Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 30 eur 25 eur 

GM, MI, FM estão isentos. 

 

Após 18 de Agosto, a inscrição ficará condicionada ao número de lugares 

existentes, sujeita a análise pela direção de prova. 

As inscrições deverão ser feitas através do seguinte formulário Guimarães Chess 

Open 2021 - Registration (google.com) e só serão válidas após o pagamento da taxa 

de inscrição para a conta do Fórum Airão (PT50 0036 0038 99100740901 

93  ,  BIC/SWIFT: MPIOPTPL) e o comprovativo enviado por e-mail para 

guimaraeschessopen@gmail.com.  

As taxas de inscrição não serão devolvidas em caso de desistência do atleta, 

salvo por motivo aceite pela Direção de Prova. 

Por cada 6 atletas inscritos do mesmo clube, a inscrição de menor valor é 

oferta. 

4. Prémios 

1º Classificado - 1200 Euros 

2º Classificado - 700 Euros 

3º Classificado - 500 Euros 

4º Classificado - 300 Euros 

5º Classificado - 200 Euros 
6º Classificado - 100 Euros 

7º Classificado - 80 Euros 

8º Classificado - 70 Euros 

9º Classificado - 60 Euros 

10º Classificado - 50 Euros 

11º Classificado - 35 Euros 

12º Classificado - 35 Euros 
13º Classificado - 35 Euros 

14º Classificado - 35 Euros 
15º Classificado - 35 Euros 

1º Classificada Feminina - 250 Euros 

2º Classificada Feminina - 150 Euros 

3º Classificada Feminina - 50 Euros 

1.º Classificado Sub 2200 (elo 2001-2200) - 25 Euros 
1.º Classificado Sub 2000 (elo 1801-2000) - 25 Euros 

1.º Classificado Sub 1800 (elo 1601-1800) - 25 Euros 
1.º Classificado Sub 1600 (elo 1401-1600) - 25 Euros 

1.º Classificado Sub 1400 (elo 1201-1400) - 25 Euros 

1.º Classificado Sub 1200 (elo 0-1200) - 25 Euros 

https://docs.google.com/forms/d/1da8DMVLbW7NX7Ok8uI2qa8HlIkVyTaBsDvrDVnBvxQE/viewform?fbclid=IwAR1YtcOe-ciORHlzx2cCz9or0H3XlE6gb6syVdZEhbiBaNrp3OOgs2W_6DY&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1da8DMVLbW7NX7Ok8uI2qa8HlIkVyTaBsDvrDVnBvxQE/viewform?fbclid=IwAR1YtcOe-ciORHlzx2cCz9or0H3XlE6gb6syVdZEhbiBaNrp3OOgs2W_6DY&edit_requested=true
mailto:guimaraeschessopen@gmail.com
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1.º Classificado Sub-8  - 25  Euros 

1.º Classificado Sub-10 - 25  Euros 

1.º Classificado Sub-12 - 25  Euros 

1.º Classificado Sub-14 - 25  Euros 

1.º Classificado Sub-16 - 25  Euros 

1.º Classificado Sub-18 - 25  Euros 

1.º Classificado Sub-20 - 25  Euros 

1.º Classificado Veterano +50 - 115 Euros 

1.º Classificado Veterano +65 - 110 Euros 

Partida beleza - 40 Euros 

 

4.1. Serão atribuídos ainda outros prémios não monetários: 

Segundos e terceiros classificados por escalões etários (sub-8, sub-10, sub-

12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, Vet +50, Vet +65).  

4.2. Os prémios são acumuláveis. 

4.3. Para ter direito aos prémios será necessário participar na sessão de 

encerramento. 

4.4. Os valores dos prémios para o género feminino e para o escalão 

veteranos, poderão ser alvo de reavaliação, em função do número de 

praticantes inscritos. 

 

5. Sistema e ritmo de jogo 

Sistema suíço de 9 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 Arbitragem ache necessário, poderá ser utilizado sistema acelerado. 

 

6. Calendário 

6.1. Data-hora das sessões: 

24 de Agosto - 20:00 h - 3ª feira - 1ª Sessão 

25 de Agosto - 13:30 h - 4ª feira - 2ª Sessão 

25 de Agosto - 20:00 h - 4ª feira - 3ª Sessão 

26 de Agosto - 13:30 h - 5ª feira - 4ª Sessão 

26 de Agosto - 20:00 h - 5ª feira - 5ª Sessão 

27 de Agosto - 20:00 h - 6ª feira - 6ª Sessão 

28 de Agosto - 13:30 h - Sábado - 7ª Sessão 
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28 de Agosto - 20:00 h - Sábado - 8ª Sessão 

29 de Agosto - 10:30 h - Domingo - 9ª 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 5 primeiras sessões. 

O atleta, poderá pedir antes do início da ronda anterior o seu não 

emparceiramento para a ronda seguinte, não sendo assim, considerada falta 

de comparência. 

6.3. A organização, por razões que considere de força maior, pode introduzir 

reajustamentos. 

 

 

7. Faltas de comparência 

Os jogadores que averbarem falta de comparência sem justificação, serão 

eliminados do Torneio pela organização, salvo situação com caráter 

excecional aceite pela direção da prova. 

 

8. Critério de desempate  

O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e 

Filiações da Federação Portuguesa de Xadrez. 

 

9. Homologação  

O torneio será homologado para ELO FIDE; e será contabilizado para o 

Portugal Chess Tour da FPX de 2021/2022. 

 

 

10. Direção e arbitragem  

Diretor da prova: António Silva  

Árbitro principal: IA Eduardo Lopez Rodriguez 

Árbitros auxiliares: A nomear  

 

11. Comité de apelo 
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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. Disposições finais 

A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições 

contidas no presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE, bem 

como das normas da DGS e do plano de retoma da Federação Portuguesa de 

Xadrez.  

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.  

A versão oficial do Regulamento é a Portuguesa, sendo as versões inglesa e 

espanhola, traduções. 

Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os 

Regulamentos da FPX e da FIDE. 

Será elaborado um plano de contingência, com todas as regras sanitárias 

exigíveis no decorrer da prova, e publicado na página oficial do torneio no 

Facebook, 30 dias antes do seu início. 

O não cumprimento das regras sanitárias, implica a imediata exclusão do 

torneio.   

O presente Regulamento fica condicionado à evolução da crise pandémica 

Covid-19. 

 

Atividades Paralelas 

Caso as condições sanitárias o permitam, serão realizadas várias atividades 

paralelas, para atletas e acompanhantes, que serão divulgadas 

oportunamente. 
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Guimarães, 25 de janeiro de 2021 

Os Clubes Organizadores 


