
Open Internacional Queima das Fitas 

2019 

De 24 a 28 de abril, Hotel D. Luís Coimbra  

Integrado no Circuito Nacional de Clássicas da Federação Portuguesa de Xadrez 2018/2019 

 

Coimbra, a célebre cidade dos estudantes, recebe mais uma edição do Open Internacional 

Queima das Fitas. Organizado por um dos clubes de xadrez mais antigos do país e inserido numa 

das suas maiores festas académicas, o Open Internacional Queima das Fitas 2019 é uma prova 

com tradição que vai crescendo a cada ano que passa. 

REGULAMENTO 

O Open Internacional da Queima das Fitas 2019 faz parte do Circuito Nacional de Clássicas da 

Federação Portuguesa de Xadrez 2018/2019 e é organizado pela Secção de Xadrez da Associação 

Académica de Coimbra com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez, FPX, Comissão 

Organizadora da Queima das Fitas, da Câmara Municipal de Coimbra, do Hotel D.Luís e 

Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra. 

Podem participar neste torneio todos os interessados, filiados na FPX e FIDE. Os jogadores 

estrangeiros poderão proceder à sua filiação no início da prova, devendo para isso contactar a 

organização. 

Local da Prova 

Hotel D.Luís, Coimbra 

Endereço: Rotunda Ponte Rainha Santa Isabel, 3040-091 Santa Clara, Coimbra.  

Coordenadas GPS: 40.189822,-8.431234 

 

Inscrições 

As inscrições devem impreterivelmente ser feitas até dia 23 às 20:00h para o e-mail: 

openqueimainscricoes@gmail.com  

Geral: 25€ 
Escalões jovens: 20€ (Sub-08 a Sub-18) 
Sócios da AAC (com quotas em dia): 12.5€ 
Clubes: 5 inscrições (6ª é grátis)  
Gratuito: GM, MI, MF, WGM 
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O pagamento da inscrição pode ser efetuado no local do torneio (no início da prova aquando da 

acreditação dos atletas) ou por transferência bancária e enviado o comprovativo para o e-mail: 

openqueimainscricoes@gmail.com aquando da inscrição dos atletas no torneio até dia 23 de 

abril às 20:00h. 

 

IBAN: PT50 0036 0414 99106005310 04 

 

 

Programa 

Boas vindas e acreditação a partir das 14h00m  

1ª Sessão: 24 de abril (quarta) 20h00m. 

2ª Sessão: 25 de abril (quinta) 14h00m. 

3ª Sessão: 25 de abril (quinta) 20h30m. 

4ª Sessão: 26 de abril (sexta) 20h00m. 

5ª Sessão: 27 de abril (sábado) 14h00m. 

6ª Sessão: 27 de abril (sábado) 20h30m. 

7ª Sessão: 28 de abril (domingo) 15h00m.  

A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões. O programa utilizado será o “Swiss-

Manager”. 

Haverá lugar a três Master Class no dia 26 de abril entre as 13h00m e 14h15m e às 15h30m. 

As inscrições estão limitadas a 15 vagas por Master Class. O custo das 3 Master Class é de 10€ 

para participantes no torneio e 15€ para não participantes. Cada Master Class isolada tem um 

custo de 5€ para participantes no torneio e 7,5€ para não participantes. 
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Prémios 

Haverá prémios para as três primeiras equipas (serão considerados os quatro jogadores com 

mais pontos) e prémios para os escalões Jovens (sub-8 a Sub-18), Veteranos e Feminino. 

Os prémios só serão entregues presencialmente na cerimónia de entrega de prémios após a 

última sessão, e não em outra qualquer altura.  

Prémios da classificação geral: 

1º lugar - 600€ + Prémio 
2º lugar - 400€ + Prémio 
3º lugar - 300€ + Prémio 
4º lugar - 150 € 
5º lugar - 100€ 
6º lugar - 70€ 
7º lugar - 50€ 
8º lugar - 45€ 
9º lugar - 45€ 
10º lugar - 45€ 
 
Jogadores com ELO compreendido entre 2001 e 2200: 
1º lugar - 40€  

2º lugar - 30€ 

3º lugar - 25€ 

 
Jogadores com ELO compreendido entre 1701 e 2000:  

1º lugar - 40€  

2º lugar - 30€ 

3º lugar - 25€ 

 

Jogadores com ELO inferior a 1700: 

1º lugar - 40€ 

2º lugar - 30€ 

3º lugar - 25€ 

 

NOTA: Prémios monetários não acumuláveis. 

 

Ritmo de jogo e considerações gerais 

O ritmo de jogo é de 90’ + 30’’, por partida para cada jogador. 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 consentimento do árbitro. 

Os byes têm que ser pedidos por e-mail: openqueimainscricoes@gmail.com, até às 18h do dia 

24 de abril, só haverá lugar a 2 byes contabilizados com 0.5 ponto cada e até à 4ª sessão, 
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posteriormente todos os outros byes serão de 0 pontos. Durante a prova poderão ser 

solicitados byes, quer para o e-mail supra citado ou junto do árbitro principal da prova. 

Serão eliminados todos os jogadores que faltem a um jogo sem justificação. 

É estritamente proibido e sem qualquer margem de tolerância levar para a área de jogo 

qualquer dispositivo eletrónico incluindo smartwatches, esteja ele ligado ou desligado.  

Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de Competições e 

Filiações da FPX atualmente em vigor (Artigo 31). 

O torneio será homologado para ELO FIDE e será contabilizado para o Circuito Nacional de 

Clássicas da FPX de 2018/2019. 

Tudo o que não estiver previsto neste regulamento será resolvido através da aplicação dos 

regulamentos da FIDE ou FPX. Quaisquer situações que, ainda assim, subsistam, serão resolvidas 

pela Direção do Torneio, que usará o seu melhor critério para decidir o que for melhor para o 

Torneio. 

 

 

 

Alojamento e Alimentação 

Hotel D. Luís (Coordenadas GPS: 40.189822,-8.431234) 

- Duplo: € 51.90/por quarto e noite com pequeno-almoço; 

- Single: € 42.80/por quarto e noite com pequeno-almoço; 

- Triplo: € 60.90/por quarto e noite com pequeno-almoço; 

 

 (As reservas deverão ser feitas diretamente com o hotel, indicando que vão participar no 

torneio) 

 

O valor da refeição é € 15.00 por pessoa, por refeição. Este valor inclui pão e manteiga, sopa, 

prato principal, 1 bebida cápsula ou 1 copo de vinho e café. 

 

Durante a prova serão disponibilizadas alternativas ao nível das refeições. 

 

 

 

 



Outras informações 

Contactos da direção de prova: 

Bruno Pais – 917 400 812 

 

João Leal de Oliveira – 935 896 222 

 

 

 

 

Ligações úteis: 

 

www.cp.pt - CP Comboios de Portugal 

www.rede-expressos.pt - Rede Expressos: autocarros nacionais 

www.internorte.pt – Internorte:  autocarros internacionais 

www.eurolines.com -EuroLines: autocarros internacionais 

www.hoteldluis.pt - Hotel D. Luís 
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http://www.internorte.pt/
http://www.eurolines.com/
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