Open Internacional Queima das Fitas
22 a 25 de Abril 2016 Hotel D. Luís Coimbra

Integrado no Circuito Nacional de Lentas da FPX 2015/2016
Coimbra volta a organizar um grande torneio de xadrez após o sucesso da edição anterior
nas belas instalações do Hotel D.Luís. Aproveitando o feriado, o Open, decorre de forma
compacta permitindo reduzir as despesas, garantindo uma prova que terá muitos jogadores,
entre eles mestres e Internacionais.

Mais informação no site: openqueima.xadrez64.com/

REGULAMENTO
O Open Internacional da Queima das Fitas 2016 faz parte do Circuito Nacional de
Lentas da Federação Portuguesa de Xadrez 2015/2016 e é organizado pela Secção de
Xadrez da Associação Académica de Coimbra com o apoio da Federação Portuguesa de
Xadrez, Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra e Hotel D.Luís.

Podem participar neste torneio todos os interessados, filiados na FPX (o 1.º
registo de filiação na FPX custa um máximo de 6,50 euros). O Circuito Nacional de
Lentas da FPX 2015/2016 tem um regulamento específico (consultar na página da FPX
em www.fpx.pt)

A prova realiza-se nas instalações do Hotel D. Luís, em Coimbra, Portugal.

A taxa de inscrição, até 20 de Abril de 2016, é de €25 (sub20: €20). Estão
isentos os Grande Mestres e Mestres Internacionais.

O pagamento deverá ser feito até ao início da primeira sessão. As inscrições
serão aceites através do email: openxadrezqueima@gmail.com, até às 23h59m do dia
20 de Abril de 2015.

A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões, utilizando-se para o
efeito o programa “Swiss-Manager”. O programa-horário a cumprir é o seguinte:




Boas Vindas e acreditação a partir das 19h30 horas
1ª Sessão: 22 de Abril (Sexta) 20h30m.
2ª Sessão: 23 de Abril (Sábado) 14h30m.
3ª Sessão: 23 de Abril (Sábado) 20h30m .
4ª Sessão: 24 de Abril (Domingo) 14h30m.
5ª Sessão: 24 de Abril (Domingo) 20h30m.
6ª Sessão: 25 de Abril (Segunda) 9h30.
7ª Sessão: 25 de Abril (Segunda) 15h30.
Entrega de prémios, até 15 minutos após a conclusão da última partida.
Prémios:
Troféus para os três primeiros individuais e para as três primeiras equipas (4
jogadores), e medalhas para os escalões Jovens, Veteranos e Feminino
Subsídios num total 2000 euros:
1.º class. 500 €;
2.º class. 350 €;
3.º class. 250 €;
4.º class. 200 €;
5.º class 150 €;
6.º class. 100 €;
7.º class. ao 10.º class. 50 €;

Sub 2000 1º class 80€
1º veterano 40€
sub-18 1º class. 40€ 2º class. 25€
sub-14 1º class. 40€ 2º class. 25€
sub-10 1º class. ao 3º class.: livro de xadrez
(apoios não acumuláveis)
O ritmo de jogo é de 1h30m com 30 segundos de incremento por lance, 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.

Cada jogador pode solicitar 2 byes de ½ pontos nas quatro primeiras sessões,
desde que solicitados até ao final da 1ª sessão.

Serão eliminados todos os jogadores que fizerem 2 faltas de comparência nas
partidas que deveriam jogar.

Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de
Competições e Filiações da FPX actualmente em vigor (Artigo 31).

O torneio será homologado para ELO FIDE e FPX e será contabilizado para o
Circuito
Nacional
de
Lentas
da
FPX
de
2015/2016.
Director
da
Prova:
Dominic
Cross
Árbitro: a indicar

A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições
contidas no presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que
aplicáveis.

Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os
Regulamentos da FPX e da FIDE.


Alojamento e Alimentação
O Hotel D. Luís local do Open dispõe de alojamento para os participantes a preços
acessíveis.

Mais informações brevemente
Alimentação

Mais informações brevemente

Acessos
Coimbra é uma das cidades centrais de Portugal. A nível nacional situado entre Lisboa e Porto
beneficia de uma bom acesso a rede de transportes públicos e de auto-estradas.
A nível internacional Coimbra situa-se a 4 horas de Salamanca e existem aeroportos no Porto
(110 km) e Lisboa (220km). Existem ainda para Coimbra ligações diários por comboio desde
Espanha (Salamanca, Madrid, Burgos Pais Basco) e por autocarros internacionais para Espanha
e do resto da Europa.
Localização

do

Hotel

Coordenadas GPS 40.189822,-8.431234

D.Luís,

Coimbra,

Portugal

Ligações uteis
www.cp.pt: CP Comboios de Portugal
www.rede-expressos.pt Rede Expressos: autocarros nacionais
www.internorte.pt Internorte: autocarros internacionais
www.eurolines.comEuroLines: autocarros internacionais

