
 

I OPEN INTERNACIONAL DE XADREZ 
DE 

PAMPILHOSA DA SERRA 
 
 
 

REGULAMENTO 
 
 
1.ORGANIZAÇÃO 

Esta prova é uma iniciativa da Freguesia da Pampilhosa da Serra com o apoio da 

empresa Hello Electrodomésticos. 

 
2.LOCAL 

A prova será disputada no dia 28 de Agosto no Pavilhão Gimnodesportivo da 

Pampilhosa da Serra 

 
3.EQUIPA TÉCNICA 

Director de Prova: Maria Manuela Gomes Correia Fernandes 

 
Equipa de arbitragem: 

Árbitro Principal: Carlos Dias 

 

4.TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Inscrições gratuitas para xadrezistas com o título internacional da FIDE de Grande 

Mestre, Mestre Internacional e Mestre FIDE, xadrezistas com ELO FIDE superior a 

2400 e xadrezistas do Concelho de Pampilhosa da Serra. 

 

Inscrição (I)       Inscrição c/ refeição (I+R) 
 

4€.............   Sub-08; Sub-10   ........................................................   9€ 

5€.............   Sub-12; Sub-14 e Sub-16   .........................................  14€ 

6€.............   Sub-18 e Sub-20   ...................................................... 15€ 

8€.............   Restantes xadrezistas   ...............................................  17€ 

 

Refeição (R) 
 

10€...........   Isentos e acompanhantes   (até aos Sub-10 inclusive, o valor será de 5€) 

 

 
5.INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser dirigidas por mail para: 

chess.pampilhosadaserra@gmail.com onde deverão chegar até ao dia 24 de Agosto de 

2010 (terça-feira) inclusive, acompanhadas do comprovativo da respectiva transferência 

bancária* (inscrição; inscrição+refeição; refeição).  Deverão ainda indicar, os seguintes 

elementos pessoais: nome completo, nº filiado na FPX (no caso de federado), data de 

nascimento e no caso de possuir os seguintes items, nome do clube de filiação, ELO 

FPX e ELO FIDE, bem como o nº de acompanhantes c/ refeição. 

Não sendo ultrapassado o número limite de participantes previsto pela organização, as 

inscrições fora do prazo estabelecido só poderão ser aceites com autorização do Director 

da Prova, tendo as mesmas o agravamento de uma taxa suplementar de 5€ por 

xadrezista (independentemente do respectivo escalão). 
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* TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
 
 

Para efectuar a inscrição, utilize a conta do Rancho da Pampilhosa da Serra: 

   NIB: 0045 4118 40237324863 29                   =>      p/ transferências nacionais 

IBAN: PT50 – 0045 4118 4023 7324 8632 9     =>      p/ transferências internacionais 

 

O Director de Prova confirmará tão rápido quanto possível as inscrições enviadas por 

mail e recebidas dentro do prazo (24 de Agosto de 2010). 
 

 

6.BASES TÉCNICAS 

a) A prova é aberta a todos os interessados. 

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

Regras da FIDE para as partidas Semi-rápidas. Será utilizado  o programa “Swiss 

Manager”. A prova terá 9 rondas. 

c) Para a classificação colectiva somam-se os pontos dos 4 melhores classificados de 

cada clube. 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 respectivas constituições antes do início da prova. 

d) Os clubes e participantes devem fazer-se acompanhar de 1 relógio de xadrez (que 

funcione) por cada 2 inscrições (por excesso), sem os quais a organização não se 

responsabiliza pela sua inscrição. 

e) Os troféus e os prémios monetários serão atribuídos conforme a classificação efectiva 

(após aplicação dos critérios de desempate). Os prémios monetários não serão divididos 

nem acumuláveis. Os troféus podem ser acumuláveis e serão atribuídos de acordo com 

as respectivas classificações. Um xadrezista de um escalão etário poderá concorrer aos 

troféus e aos prémios monetários de outros escalões etários. 

f) Após a distribuição de prémios, será gentilmente oferecido um “Cocktail de 

encerramento” pela organização da prova. 

g) Serão eliminados do torneio os jogadores que faltem, a uma sessão, a não ser que 

comuniquem à organização, antes do emparceiramento da sessão seguinte, o desejo de 

continuar em prova. 

h) Os jogadores federados apenas poderão representar o seu clube de filiação, todos os 

outros poderão agrupar-se para formar uma equipa ou integrar-se numa equipa de um 

outro clube, devendo para o efeito comunicar a sua intenção à organização, aquando da 

sua inscrição ou antes do início do torneio. 

i) A competição será homologada para efeitos de ELO de semi-rápidas da FPX.    

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

decisões. 

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

k) Informações complementares podem ser obtidas junto do Director de Prova pelo e-

mail chess.pampilhosadaserra@gmail.com. 
 
7.DESEMPATES 

Segundo o programa “Swiss Manager” 
 

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

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

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

4º FIDE Tie-Break (8) 

5º The greater number of victories (12) 
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8.PROGRAMA 
 

 
28.08.2010 / Sábado 
 

 
10.30 horas: Boas vindas aos participantes (no local de jogo); 
 

10.45 - 11.15 horas 1ª Sessão; 
 

11.25 - 11.55 horas 2ª Sessão; 
 

12.10 - 12.40 horas 3ª Sessão; 
 

Intervalo p/ almoço-convívio 
 

14.00 - 14.30 horas 4ª Sessão; 
 

14.40 - 15.10 horas 5ª Sessão; 
 

15.20 - 15.50 horas 6ª Sessão; 
 

16.00 - 16.30 horas 7ª Sessão; 
 

16.40 - 17.10 horas 8ª Sessão; 
 

17.20 - 17.50 horas 9ª Sessão; 
 

18.15 horas Convívio, Cerimónia Solene de Encerramento e Entrega de Prémios. 
 
 
 

9.FICHA DE INSCRIÇÃO 

I Open Internacional de Xadrez da Pampilhosa da Serra 
(Pampilhosa da Serra, 28 de Agosto de 2010) 
 
 
 

Nome completo do xadrezista: 
 

 

 

Data de Nascimento: 
 

 

 

Telefone: 
 

 

 

nº FPX: 
 

 

 

ELO FIDE: 
 

 

 

ELO FPX: 
 

 

 

Nome do Clube: 
 

 

 

e_mail: 
 

 

 

Inscrição: I; I+R; R * 
 

 

 

Menu 
 

 

Entrada (croquetes, rissóis) + Sopa legumes + Prato + Bebida 

(água, sumo ou vinho) + Sobremesa (arroz doce, salada fruta ou 

fruta da época) + Café 
 

 

Opção Prato e nº refeições de acordo 

c/ os acompanhantes 
 

 

Bacalhau assado  ____                    Lombo assado ____ 

*    I => Inscrição simples 

  I+R => Inscrição c/ refeição 

     R => Refeição 



 

11.PRÉMIOS 

 

 

Classificação Geral 

 

  1º - 500€ + medalha + troféu 

  2º - 400€ + medalha + troféu 

  3º - 300€ + medalha + troféu 

  4º - 200€ + medalha      5º - 100€ + medalha       6º - 80€ + medalha 

  7º - 60€ + medalha        8º - 60€ + medalha         9º - 50€ + medalha 

10º - 50€ + medalha       11º - 45€ + medalha       12º - 45€ + medalha        

13º - 40€ + medalha       14º - 40€ + medalha       15º - 35€ + medalha       16º - 35€ + medalha        

17º - 30€ + medalha       18º - 30€ + medalha       19º - 25€ + medalha       20º - 25€ + medalha        

 

 

 

 

Classificação p/ Escalões Etários 

 

         1º Sub-08 - 15€ + medalha + livro                          1º Sub-10 - 15€ + medalha + livro 

         2º Sub-08 - 10€ + medalha                                      2º Sub-10 - 10€ + medalha 

         3º Sub-08 -   5€ + medalha                                      3º Sub-10 -   5€ + medalha 

         1º Sub-12 - 15€ + medalha + livro                          1º Sub-14 - 15€ + medalha + livro 

         2º Sub-12 - 10€ + medalha                                      2º Sub-14 - 10€ + medalha 

         3º Sub-12 -   5€ + medalha                                      3º Sub-14 -   5€ + medalha 

 1º Sub-16 - 15€ + medalha + livro     1º Sub-18 - 25€ + medalha     1º Sub-20 - 25€ + medalha 

 2º Sub-16 - 10€ + medalha                 2º Sub-18 - 15€ + medalha     2º Sub-20 - 15€ + medalha 

 3º Sub-16 -   5€ + medalha                 3º Sub-18 - 10€ + medalha     3º Sub-20 - 10€ + medalha 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Classificação p/ Pontuação ELO 

 

     1º ELO até 1499 - 40€ + medalha 

     2º ELO até 1499 - 20€ + medalha 

     3º ELO até 1499 - 10€ + medalha 

 

     1º ELO [1500 – 1699] - 40€ + medalha                  1º ELO [1700 – 1999] - 40€ + medalha 

     2º ELO [1500 – 1699] - 20€ + medalha                  2º ELO [1700 – 1999] - 20€ + medalha 

     3º ELO [1500 – 1699] - 10€ + medalha                  3º ELO [1700 – 1999] - 10€ + medalha 

 

 

 

Classificação Equipas 

   

 1ª Equipa - 90€ + medalha + troféu 

 2ª Equipa - 60€ + medalha + troféu 

 3ª Equipa - 40€ + medalha + troféu 

 4ª Equipa - medalha + troféu    5ª Equipa - medalha + troféu 

 6ª Equipa - medalha + troféu    7ª Equipa - medalha + troféu 

 8ª Equipa - medalha + troféu    9ª Equipa - medalha + troféu   10ª Equipa - medalha + troféu 

 

Classificação Femininos e Veteranos 

 

                       1º Fem - 75€ + medalha                                            1º Vet - 75€ + medalha 

                       2º Fem - 50€ + medalha                                            2º Vet - 50€ + medalha  

                       3º Fem - 25€ + medalha                                            3º Vet - 25€ + medalha 

 

Classificação Jogadores Locais 

   

             1º Pampilhosa da Serra - 75€ medalha + troféu + revista 

2º Pampilhosa da Serra - 50€ medalha + revista 

3º Pampilhosa da Serra - 25€ medalha + revista 

Restantes jogadores locais, receberão uma revista de xadrez 



 

12.ROTEIRO 

Serão disponibilizadas, logo que possível, informações de acesso, do Norte e do Sul do país, à 

Vila de Pampilhosa da Serra no site da Freguesia de Pampilhosa da Serra: 

www.freguesiadepampilhosadaserra.pt  

 

12.LOCALIZAÇÃO GPS 

Coordenadas GPS:   N 40° 02′ 47,31″   y   W 07° 57′ 4,88″ 

 

 

 

 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto de: 

 

António Fernandes tel. 937524201 

ou 

Júlio Fernandes dos Santos tel. 962223446 
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