
IV OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ 
 

PAMPILHOSA DA SERRA 

 

 

 
 

 

REGULAMENTO 
 

 
1. ORGANIZAÇÃO 

Esta prova é uma iniciativa do GM António Fernandes com o apoio do Município de 

Pampilhosa da Serra e a colaboração da Federação Portuguesa de Xadrez e será o 1º 

Torneio do Circuito Nacional de Partidas semi-rápidas da FPX 2018/2019. 

 
2. LOCAL 

A prova será disputada no dia 13 de outubro de 2018 no Pavilhão Municipal, o Pavilhão 

Gimnodesportivo de Pampilhosa da Serra, sito na Rua de São Sebastião. 

 
3. EQUIPA TÉCNICA 

Diretora da Prova: Manuela Fernandes 

 
4. EQUIPA DE ARBITRAGEM 

Árbitro Internacional: Carlos Dias 

* O árbitro internacional da FIDE, poderá nomear outros árbitros auxiliares. 

 
5. PARTICIPANTES 

Poderão participar todos os interessados filiados na FPX. 

 

Os atletas que nunca estiveram filiados ou cuja última filiação tenha sido realizada há 

mais de cinco anos, poderão beneficiar de apoio da organização na filiação de acordo com 

os seguintes critérios: 

✓ Atletas que paguem a taxa de inscrição na totalidade 

 a organização custeará a 100% a taxa de filiação na FPX. 

✓ Atletas que paguem metade da taxa de inscrição 

 a organização custeará 50% da taxa de filiação na FPX. 



Os atletas serão filiados, pela organização, na FPX através do clube AX Portugal. 

Todos os restantes interessados não filiados que pretendam que seja a organização da 

prova a tratar do processo de filiação, por forma a garantir que se encontram aptos a 

participar no torneio, deverão contactar a organização nesse sentido. 

Informações sobre o processo de filiação/renovação e o respetivo valor, podem ser 

obtidas por intermédio do clube de filiação ou através da Federação Portuguesa de Xadrez 

(FPX), para o tel. +351-213579144 ou fpx@fpx.pt 

 
6. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Inscrições efetuadas até ao dia 30 de setembro 

 

Inscrições gratuitas para: 

➢ titulados da FIDE 

➢ xadrezistas do Concelho de Pampilhosa da Serra 

➢ primeiras 3 inscrições no torneio 

 

Todos os xadrezistas que participaram no Torneio Internacional de Solidariedade de 

Pampilhosa da Serra ou que fizeram o seu donativo para apoio às vítimas dos incêndios 

de Pampilhosa da Serra (mediante comprovativo), pagarão 50% do valor da inscrição de 

acordo com o seguinte quadro relativo às taxas de inscrição: 

 

Restantes xadrezistas: 

➢ Sub-08; Sub-10; Sub-12; Sub-14                 8€ 

➢ Sub-16; Sub-18; Sub-20 e Veteranos……10€ 

➢ Seniores………………………………….15€ 

 

Inscrições efetuadas de 1 a 6 de outubro terão um acréscimo de 2,5€ p/ participante. 

 

Inscrições efetuadas de 7 a 11 de outubro terão um acréscimo de 5€ p/ participante. 

 
As inscrições deverão ser dirigidas por mail para: chess.afernandes@gmail.com onde 

deverão chegar até ao dia 11 de outubro de 2018, acompanhadas do comprovativo da 

respetiva transferência bancária* relativa ao valor da inscrição, e/ou filiação se for caso 

disso, tornando-se válidas logo após a sua confirmação. Deverão ainda indicar, se 

possível, os seguintes elementos pessoais: nome completo, data de nascimento, nº filiado 

na FPX, clube de filiação, ELO semi-rápidas, ELO FIDE e ELO FPX. 

 

* TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

   NIB: 0010 0000 0339 7920 0017 6             =>   p/ transferências nacionais 

IBAN: PT50 0010 0000 0339 7920 0017 6   =>   p/ transferências internacionais 

 
7. BASES TÉCNICAS 

a) A prova é aberta a todos os interessados filiados na FPX. 

b) Cada jogador disporá de 15 minutos para concluir a sua partida. 

c) Serão cumpridas as Regras da FIDE para as partidas semi-rápidas e utilizado o 

programa “Swiss Manager” 

mailto:fpx@fpx.pt
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d) A prova será disputada num mínimo de 9 sessões, dependendo do número de 

inscrições, sendo decidido pela organização antes do início da mesma. 

e) Para a classificação coletiva somam-se os pontos dos 4 melhores classificados de 

cada equipa. No caso de igualdade pontual, desempata o jogador melhor 

classificado (de cada uma das equipas), entre as equipas empatadas. Um clube 

poderá indicar duas ou mais equipas desde que defina as respetivas constituições 

antes do início da prova. 

f) Os clubes e participantes devem fazer-se acompanhar de 1 relógio de xadrez, em 

bom estado de utilização, por cada 2 inscrições. 

g) Os troféus e prémios monetários não são acumuláveis, sendo atribuídos conforme 

a classificação efetiva após a aplicação dos critérios de desempate. 

h) Serão eliminados do torneio os jogadores que faltem à primeira sessão ou que 

derem duas faltas de comparência, salvo situação em particular com carácter 

excecional aceite pela Direção da prova. 

i) A competição será integrada no Circuito Nacional de Partidas semi-rápidas da 

FPX, sendo homologada para efeitos de ELO de semi-rápidas da Federação 

Internacional de Xadrez (FIDE). 

j) A organização da prova poderá fazer reajustamentos que entenda necessário por 

razões que considere de força maior. 

k) Casos omissos serão resolvidos pela organização, não havendo recurso das suas 

decisões. 

l) A inscrição no torneio significa a aceitação do presente regulamento. 

 
8. DESEMPATES 

Segundo o programa “Swiss Manager” 

1. The results of the players in the same point group (11) 

2.  Buchholz Tie-Breaks (variable with parameter) [ 1,0,N,N,O,N] (37) 

3.  Buchholz Tie-Breaks (variable with parameter) [ 0,0,N,N,O,N] (37) 

4.  FIDE Tie-Break (8) 

5. The greater number of victories (12) 

 
9. PROGRAMA 

 

13.10.2018 / Sábado 

 

Boas vindas aos participantes (local de jogo) =>10:15 horas 
 

1ª Sessão => 10:30 – 11:00 horas 

2ª Sessão => 11:10 – 11:40 horas 

3ª Sessão => 11:50 – 12:20 horas 

Intervalo p/ almoço 

4ª Sessão => 14:00 – 14:30 horas 

5ª Sessão => 14:40 – 15:10 horas 

6ª Sessão => 15:20 – 15:50 horas 

7ª Sessão => 16:00 – 16:30 horas 

8ª Sessão => 16:40 – 17:10 horas 

9ª Sessão => 17:20 – 17:50 horas 
 

Cerimónia solene de encerramento e entrega de prémios => 18:30 horas 



10. PRÉMIOS 

 

 

 

 

 

Classificação Geral 

 

  1º  Classificado - 1000€ + troféu 

  2º  Classificado -   600€ + troféu 

  3º  Classificado -   400€ + troféu 

  4º  Classificado -   250€ 

  5º  Classificado -   150€ 

  6º  Classificado -   100€ 

  7º  Classificado -     75€ 

  8º  Classificado -     60€ 

  9º  Classificado -     55€ 

10º  Classificado -     50€ 

11º  Classificado -     45€ 

12º  Classificado -     40€ 

13º  Classificado -     35€ 

14º  Classificado -     30€ 

15º  Classificado -     25€ 

16º  Classificado -     20€ 

17º  Classificado -     20€ 

18º  Classificado -     20€ 

19º  Classificado -     20€ 

20º  Classificado -     20€ 

21º  Classificado -     20€ 

22º  Classificado -     20€ 

23º  Classificado -     20€ 

24º  Classificado -     20€ 

25º  Classificado -     20€ 

 

Classificação Jogadores Locais 

   

1º Pampilhosa da Serra - 80€ 

2º Pampilhosa da Serra - 60€ 

3º Pampilhosa da Serra - 40€ 



 

Classificação p/ Escalões Etários 

1º Sub-08 - 20€             1º Sub-10 - 20€ 

2º Sub-08 - 15€             2º Sub-10 - 15€ 

3º Sub-08 - 10€             3º Sub-10 - 10€ 

1º Sub-12 - 20€                                              1º Sub-14 - 20€ 

2º Sub-12 - 15€                                              2º Sub-14 - 15€ 

3º Sub-12 - 10€                                              3º Sub-14 - 10€ 

1º Sub-16 - 30€                                1º Sub-18 - 30€                                 1º Sub-20 - 30€ 

2º Sub-16 - 20€                                2º Sub-18 - 20€                                 2º Sub-20 - 20€ 

3º Sub-16 - 15€                                3º Sub-18 - 15€                                 3º Sub-20 - 15€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Femininos e Veteranos 

1º Fem - 80€                                 1º Vet +65 - 80€                                 1º Vet +50 - 80€ 

2º Fem - 60€                                 2º Vet +65 - 60€                                 2º Vet +50 - 60€ 

3º Fem - 40€                                 3º Vet +65 - 40€                                 3º Vet +50 - 40€ 

 

Classificação p/ Pontuação ELO 

1º ELO [até 1499] - 30€        1º ELO [1500–1699] - 30€        1º ELO [1700–1999] - 30€ 

2º ELO [até 1499] - 20€        2º ELO [1500–1699] - 20€        2º ELO [1700–1999] - 20€ 

3º ELO [até 1499] - 15€        3º ELO [1500–1699] - 15€        3º ELO [1700–1999] - 15€ 

 

Classificação p/ 1ª Filiação 

1º S/ Rating - 15€ 



 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Preços especiais para xadrezistas e acompanhantes, no alojamento e restauração. 

11. ALOJAMENTO 

Villa Pampilhosa Hotel **** 

Rua Arlindo de Almeida Esteves, Lote 8E 

Contactos:  tel. +351-235590010 ou +351-917248886 

www.villapampilhosahotel.com 

______________________________________________________________________ 

 

Residencial Casa Velha 

Rua da Quinta, 4 

Contactos:  tel. +351-235594884 ou +351-962143633 

asbm@sapo.pt 

______________________________________________________________________ 

 

Classificação Equipas 

   

1ª Equipa - 100€ + troféu 

2ª Equipa -   60€ + troféu 

3ª Equipa -   40€ + troféu 

                                                   4ª Equipa -  troféu 

                                                   5ª Equipa -  troféu 

 

Clube com mais participantes 

   

Será atribuído um prémio no valor de 50€ ao clube que apresentar o maior número 

de participantes. 

 

Nota: Para a atribuição deste prémio não serão contabilizados, para o efeito, os jogadores 

filiados pela organização. 

http://www.villapampilhosahotel.com/
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12. RESTAURAÇÃO 

Os interessados deverão, de acordo com a sua opção, contactar o restaurante escolhido 

tão breve quanto possível, o mais tardar até ao dia 6 de outubro, por forma a garantir o 

valor do menu no caso de ainda haver disponibilidade para o mesmo. 

Restaurante Villa Pampilhosa Hotel **** 

Rua Arlindo de Almeida Esteves, Lote 8E 

Contactos:  tel. +351-235590010 ou +351-917248886 

www.villapampilhosahotel.com 

Menu completo 23,50€: Sopa serrana de feijão e couve lombarda; Bacalhau à minhota 

com batata dourada e legumes; sobremesa; bebida e café 

______________________________________________________________________ 

 

Restaurante & Pizzaria “O Avô” 

Rua rangel de Lima nº 41 

Contacto:  tel. +351-937707914 

www.facebook.com/Restauranteepizzariaoavo/ 

Menu completo 7,50€: Sopa; prato à escolha entre Chanfana, Pota à Lagareiro ou 

Entrecosto; sobremesa; bebida e café 

______________________________________________________________________ 

 

Restaurante “Caruma” 

Av. dos Bombeiros Voluntários 

Contactos:  tel. +351-926027191 ou +351-918554541 

www.facebook.com/carumarestaurantebar/ 

Menu completo 10€:  Entradas; Sopa de Legumes; Chanfana; Tigelada ou Arroz Doce; 

bebida e café 

Menu completo 16€:  Entradas; Sopa de Legumes; Cabrito; Tigelada ou Arroz Doce; 

bebida e café 

______________________________________________________________________ 

 

Restaurante “O Pinheiro” 

Cimo do Lugar - Aldeia Cimeira (5km da Vila) 

Contactos:  tel. +351-235598002 ou +351-938994275 

www.facebook.com/Restaurante-O-Pinheiro-502469403482154/ 

Menu completo 9€: Sopa; prato à escolha entre Maranhos ou Chanfana; sobremesa; 

bebida e café 

______________________________________________________________________ 
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13. PASSEIO TURÍSTICO 

O Município tem o prazer de oferecer a todos os acompanhantes um passeio turístico, em 

horário a definir durante a realização do torneio, pelo que se pede a quem esteja 

interessado o favor de informar a organização da prova aquando da respetiva inscrição. 

 

 

 
14. LOCALIZAÇÃO GPS – PAVILHÃO MUNICIPAL 

Coordenadas GPS:   40° 02′ 47″ N   e   07° 56′ 55″ O 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto de: 

GM  António Fernandes 

chess.afernandes@gmail.com 

tel. +351-937524201 
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