
 
 

OPORTO OPEN 2015 
Comemoração dos 75 anos do GXP e dos 70 anos da AXP 

13 a 19 de Julho  

 

Torneio integrado no  
 

 

 

APOIOS 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Regulamento 
 
 

ORGANIZAÇÃO: GRUPO DE XADREZ DO PORTO 
 
CONTACTO: oportoopen@gxp.pt.  
 
DIRECÇÃO DA PROVA: Mário Marques 
 
ÁRBITRO PRINCIPAL: Carlos Oliveira Dias (I,A.); Árbitros auxiliares a designar 
 
LOCAL DE JOGO: HOTEL BETA PORTO (4****) Rua do Amial, 601–607, PORTO     
                             http://hotelbetaporto.belverhotels.net/pt/menu/1214/home.aspx 
 
SISTEMA DE JOGO: 
 
Sistema Suíço em 9 sessões com recurso ao programa informático SWISS MANAGER. Poderá ser utilizado o sistema acelerado nas 
primeiras sessões. Ritmo de jogo: 90 minutos por jogador, com incremento de 30 segundos por lance. 
 

Não serão aceites quaisquer reclamações relativas aos resultados do emparceiramento exceto em caso provado de erro na 
introdução manual de resultados, e desde que apresentada à Direcção do Torneio antes do início da sessão.  
 
CALENDÁRIO 
 

13/7  -  18h30 - Recepção e confirmação de inscrições / 20h00.- 1ª Sessão:  
14/7  -  15h00 - 2ª Sessão    /  20h00 - 3ª Sessão 
15/7  -  20h00 - 4ª Sessão 
16/7  - 15h00 -  5ª Sessão     /  20h00 - 6ª Sessão 
17/7  - 20h00 -  7ª Sessão 
18/7  - 20h00 -  8ª Sessão 
19/7  - 10h00 -  9ª Sessão     /  Entrega dos prémios: 30 minutos após o fim da última partida 
 

Será averbada derrota por falta de comparência a todo o jogador que não se apresente até 30 minutos após a hora marcada para 
o início da sessão. Duas faltas de comparência implicarão a exclusão do Torneio. 
 

Possibilidade de um máximo de 3 byes de ½ ponto nas 6 primeiras sessões, solicitados obrigatoriamente por escrito à Direcção do 
Torneio utilizando um impresso que estará à disposição dos participantes no local de jogo, junto à mesa da Direcção antes do fim da 
jornada anterior, de modo a que possam ser excluídos do emparceiramento. Byes relativos às duas primeiras sessões poderão ser 
solicitados por e-mail do próprio jogador, devidamente identificado.  
 
 
INSCRIÇÕES: Utilize o link “OPorto Open 2015” no nosso website (www.gxp.pt) 
 

Data limite: 11/7/2015  
 

As inscrições serão encerradas caso seja atingida a capacidade máxima da sala 
 
A organização reserva-se o direito de recusar uma inscrição.  
 
 
TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

 
Until 31/5/2015 Later (until 11/7/2015) 

Geral 40€ 50€ 

S65, U20, U18, U16 30€ 40€ 

U14, U12, U10, U08 25€ 35€ 

GM, IM, WGM, WIM Free 15£ 

Jogadores inscritos na AXP 70% (28€, 21€, 17,50€) 70% (35€, 28€, 24,50€) 

Sócios GXP 50% (20€, 15€, 12,50€) 50% (25€, 20€, 17,50€) 

 
Nota Iportante: De acordo com a política definida pela Federação Portuguesa de Xadrez todos os participantes têm de estar 
filiados na FPX. Nessas circunstâncias, para aqueles jogadores, portugueses ou estrangeiros, que ainda não se encontram filiados, 
acresce uma taxa de 7,50€ com vista a suportar os custos da filiação.  
 
Enviaremos um e-mail informando o valor correcto a pagar. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 dias, caso 
contrário a inscrição será eliminada. 
 
Após a recepção desse comprovativo a Organização enviará um e-mail confirmativo da inscrição, que assim se torna definitiva. 
 

mailto:oportoopen@gxp.pt
http://hotelbetaporto.belverhotels.net/pt/menu/1214/home.aspx


 
 
 
 
CANCELAMENTOS 
 
Em caso de cancelamento de uma inscrição já paga a organização reembolsará 50% do montante desde que o pedido de 
cancelamento ocorra até 31/5. O reembolso do valor do alojamento, se efectuado através da organização, só será feito caso seja 
possível a atribuição do quarto a outro jogador e implica uma penalização de 10% do valor pago. Eventuais despesas bancárias 
serão a cargo do jogador. 
 
DESEMPATES 
 
Os desempates entre jogadores com o mesmo número de pontos serão determinados pela aplicação dos critérios de desempate 
estabelecidos no Regulamento de Competições da FPX.  

 
COMITÉ DE APELO 
 
Será designado um comité de apelo cuja composição será anunciada no início do Torneio. 
Das decisões do Comité de Apelo não haverá recurso. 
 
Qualquer protesto a submeter ao Comité de Apelo terá de ser efetuado por escrito, em português ou inglês, no prazo máximo de 30 
minutos após o fim da sessão, acompanhado de uma caução no valor de 50€. A caução será devolvida ao reclamante caso a decisão 
do Comité de Apelo lhe seja favorável. Caso contrário reverterá para a Organização. 

 
PRÉMIOS (5000€) 
.  
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL INTERVALOS DE RANKING 
 
 1º -  1000€ + placa 
  2º -   750€ + placa 
  3º -   600€ + placa 
  4º -   400€ 
  5º -   300€ 
  6º-    250€  
  7º-    200€  
  8º-    150€  

  
  9º-    100€ 
10º-    100€ 
11º -   100€ 
12º -     75€ 
13º -     75€ 
14º -     50€ 
15º -     50€ 
 

 
2000 – 2199: 1º 120€ + placa  
                      2º   80€ + placa 

 

1800 – 1999: 1º 120€ + placa  
                      2º   80€ + placa 

 

1600 – 1799: 1º 120€ + placa  
                      2º   80€ + placa  

 

     < 1600:     1º 120€ + placa  
                     2º  80€ + placa  

 
Notas :  

 Os prémios serão entregues na cerimónia de encerramento, sendo obrigatória a presença do jogador para receber o 
prémio.  

 Os prémios relativos à classificação geral serão divididos utilizando o sistema HORT entre os jogadores em igualdade 
pontual.  

 O montante dos prémios apresentados é o valor ilíquido, sendo da responsabilidade do jogador o cumprimento de 
obrigação fiscal eventualmente aplicável.  

 
 
CONTROLO ANTIDOPAGEM 
 
Em cada jornada, antes de abandonar o local da prova, o jogador deve solicitar à equipa de arbitragem autorização para sair, 
tendo em conta a eventualidade de um controlo anti-doping. 
 
Em caso de não comparência a um possível controlo anti-doping o jogador fica sujeito às sanções previstas no Regulamento da FPX. 

 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O Oporto Open 2015 faz parte do Circuito Nacional de Lentas da FPX. 

 
A participação no Torneio implica a plena aceitação deste regulamento. Os participantes autorizam a organização a utilizar os 
dados pessoais proporcionados, assim como as fotos ou vídeos, para as finalidades próprias relacionadas com a gestão do torneio e a 
sua divulgação na Internet e meios de comunicação social. 
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 Direcção do Torneio, que usará o seu melhor critério para decidir o que 
for melhor para o Torneio.   

 



 

 

ALOJAMENTO 
 
 
A organização conseguiu junto do Hotel Beta Porto (local do torneio) um número limitado de quartos em condições de preço muito 
favoráveis.  
 

Preço por pessoa – 6 noites (13 a 19/7) 
 

Quarto Duplo (Aloj e Peq. Almoço) 150€ 

Quarto duplo (Meia Pensão)  216€ 

Quarto duplo (Pensão Completa) 282€ 

Quarto Single (Aloj e Peq. Almoço) 282€ 

Quarto Single (Meia Pensão) 348€ 

Quarto Single (Pensão Completa) 414€ 

Crianças até aos 4 anos Grátis 

Crianças dos 4 aos 11 anos 50% 

Refeições avulsas 15,50€ 

 
 
NOTA 1: O preço do alojamento inclui a possibilidade de utilização gratuita do Health Club bem como aparcamento 
(mediante disponibilidade). 

NOTA 2: Chama-se a atenção para o facto de o torneio se realizar em época alta em termos de ocupação hoteleira, pelo que os 
jogadores terão, em princípio, toda a vantagem em procurar usufruir das condições especiais de preço que se conseguiu negociar.  

 

 

 


