
II OPEN DE XADREZ DE ALTE

REGULAMENTO

1. ORGANIZAÇÃO E OBJECTIVOS

O II Open de Xadrez Semi-Rápido de Alte é organizado pela Associação Cultural  de Alte,  em
parceria com a Associação de Xadrez do Distrito de Faro, a Caixa Agrícola, a Escola Profissional de
Alte, a Junta de Freguesia de Alte e o município de Loulé – Capital Europeia do Desporto, com o
objectivo de promover a prática da modalidade na região e divulgar o barrocal e a serra algarvia
durante o fim de semana de 14 e 15 de Novembro de 2015.

2. LOCAL

A prova decorrerá na Casa do Povo de Alte, sita no Largo José Cavaco Vieira, em Alte, no concelho
de Loulé.
Nas imediações do local de jogo, também no centro da aldeia, terão lugar várias iniciativas culturais
(peça de teatro com magusto comunitário; exposição de tabuleiros e peças de xadrez feitos por
artesãos locais...) e turísticas (mercadinho com produtores locais, visitas guiadas, caminhadas...),
para os jogadores e seus acompanhantes.

3. PARTICIPANTES

A competição é aberta aos jogadores com filiação válida na Federação Portuguesa de Xadrez no
momento da inscrição.
Jogadores não federados que pretendam participar devem contactar a organização para proceder à
sua filiação e inscrição. (A filiação é obrigatória porque os resultados da prova serão apresentados
para homologação à Federação Internacional de Xadrez (FIDE), de modo a serem contabilizados no
ranking internacional. Pode ser efectuada a título individual, isto é, sem necessidade de representar
um clube. Os interessados podem aproveitar a ocasião para se juntar à Associação Cultural Alte.)
Estão previstas várias actividades culturais e turísticas para os acompanhantes dos xadrezistas.
 

4. INSCRIÇÕES

Para procederem à sua inscrição, os interessados devem informar o seu nome, data de nascimento e,
se tiverem, também o seu clube e elo, além de comprovarem o pagamento da taxa de inscrição:

4.1 -  Até  ao  final  do  dia  13  de  Novembro  de  2015,  através  do  email
geral.acalte@gmail.com;

mailto:geral.acalte@gmail.com


4.2 - Até às 10:00 horas de dia 14 de Novembro de 2015, presencialmente na Casa do Povo
de Alte.

 
5. TAXAS DE INSCRIÇÃO

Séniores e Veteranos Sub-8 a Sub-20

Até 10 de Novembro, inclusivé 10,00 € 5,00 €

Dias 11 a 13 de Novembro, inclusivé 15,00 € 10,00 €

14 de Novembro, até às 10:00 horas 20,00 € 20,00 €

Os xadrezistas títulados pela FIDE estão isentos de pagamento.

O pagamento deverá ser feito para a conta da Teatro da Estrada – Associação Cultural de Alte, NIB
0045.7030.4026.4394.9342.9

6. SISTEMA E RITMO DE JOGO

A prova será disputada em sistema suiço, em 7 jornadas, dispondo cada jogador de 15 minutos, com
o incremento de 10 segundos por lance, para concluir a partida.  

Serão observadas as regras de xadrez da FIDE para as partidas em ritmo semi-rápido. Os critérios
de desempate serão os do Regulamento de Competições da Federação Portuguesa de Xadrez.

7. CALENDÁRIO

Sábado, 14 de Novembro Domingo, 15 de Novembro

9:30 horas Acreditação e boas vindas 5.ª Jornada

10:30 horas 1.ª Jornada 6.ª Jornada

11:30 horas 2.ª Jornada 7.ª Jornada

Entrega dos prémios

15:00 horas 3.ª Jornada -

16:00 horas 4.ª Jornada -

8. HOMOLOGAÇÃO E PRÉMIOS

Os resultados serão apresentados à FIDE para homologação e registo na lista de elo de ritmo semi-
rápido do mês de Dezembro de 2015.

O prize money de € 1.000,00 será distribuído após a conclusão da última ronda, da seguinte forma:

Vencedor 300,00 €

2.º lugar 200,00 €

3.º lugar 100,00 €

4.º lugar 80,00 €

5.º lugar 60,00 €



6.º lugar 50,00 €

7.º lugar 40,00 €

8.º lugar 30,00 €

9.º lugar 20,00 €

10.º lugar 20,00 €

1ºElo
(2100/1950)

20,00 €

1ºElo
(1949/1800)

20,00 €

1ºElo
(1799/1650)

20,00 €

1ºElo
(1649/1500)

20,00 €

1ºElo
<1500/sem elo 

20,00 €

Troféus para o vencedor, 2º e 3º classificados assim como para o 1º S65, 1º Fem, 1º Sub20, 1º
Sub16 e 1º Sub14.

9. DIRECÇÃO DE PROVA E ARBITRAGEM

A Direcção da Prova estará a cargo de António Martins, da Associação Cultural de Alte.
Arbitragem a cargo de Amadeu Solha Santos auxiliado por Carlos Fantasia Sousa.
No que respeita a litígios tecnico-desportivos serão seguidas as Regras e as Leis do Xadrez da
FIDE. Em tudo o que for omisso no presente regulamento, no RCP da FPX ou nas Leis do Xadrez
da FIDE, a Direção de Prova tomará a sua decisão, não havendo dela, recurso. 



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMO CHEGAR

Por via aérea, Ryanair Porto-Faro https://www.ryanair.com/ 
Por via férrea CP, tendo como estação de destino Messines-Alte https://www.cp.pt/passageiros/pt 
Pela via rodoviária, A2 auto-estrada do Sul saída em Messines, IC1 saída Messines e A22 Via do
Infante, saída para o IC. Todas tendo como complemento a N124 para Alte.
Coordenadas gps para a morada Largo José Cavaco Vieira nº11 810-012 Alte – Latitude:37.235949
Longitude:-8.176982

ONDE FICAR

Alte Hotel, a 800m do centro da aldeia, com 25% de desconto por quarto para participantes, trinta
quartos e preços a rondar 35€. www.altehotel.com 
Casa d'Alte, pequeno alojamento localizado no centro com seis quartos e preços a rondar os 30€ por
quarto. https://www.facebook.com/www.jeannegkempinski/timeline?ref=page_internal 
Cerro da Janela Hostel, na aldeia das Sarnadas a 4,5km que se convertem em cinco minutos de
carro,dispõe de 8 camas e preços a rondar os 20€. www.altehostel.pt 

O QUE FAZER 

Em paralelo com a competição a organização planeou algumas actividades lúdicas. Desta forma, no
dia 14 de Novembro pela manhã haverá uma mostra de artesanato e produtos regionais; nos dias 14
e 15 de Novembro estará patente na Casa Memória de Alte uma exposição de tabuleiros artesanais
feitos por artesãos locais; no serão de 14 de Novembro será realizado um convívio alusivo ao são
Martinho  com  castanhas  assadas  e  jeropiga;  por  confirmar  está  a  encenção  do  GTA no  Pólo
Museológico de Alte.

ONDE COMER

A restauração está bem representada na Freguesia de Alte dos quais destacamos...

Restaurante “A Cataplana” (Alte Hotel)
Montinho
8100-012 ALTE
Telf: 289 478 523/4
Fax: 289 478 646
E-mail: altehotel@mail.telepac.pt
www.altehotel.com
Capacidade: 180 pessoas
Aberto todos os dias
Especialidades: cataplana e pratos regionais (por reserva)

Restaurante Típico Fonte Pequena
Fonte Pequena
8100-012 ALTE
Telf: 289 478 509
Fax: 289 478 181
Capacidade: 250 pessoas

http://www.altehotel.com/
mailto:altehotel@mail.telepac.pt
http://www.altehostel.pt/
https://www.facebook.com/www.jeannegkempinski/timeline?ref=page_internal
http://www.altehotel.com/
https://www.cp.pt/passageiros/pt
https://www.ryanair.com/


Encerramento: Segunda-feira
Especialidades: chouriço assado com medronho, açorda serrana, favas à moda de Alte, xarém com carne de porco e
cataplana de bacalhau

Casa de Pasto “Fonte Nova”
Largo da Igreja, nº 2
8100-012 ALTE
Telf: 289 478 177
Capacidade: 50 pessoas
Encerramento: Domingo
Especialidades: cozinha tradicional portuguesa

Casa de Pasto Cantinho d' Alte
Av. 25 de Abril, nº 11-B
8100-012 ALTE
Telf: 289 478 272
Capacidade: 40 pessoas
Encerramento: Quarta-feira
Especialidades: espetadas de peixe e carne

Restaurante / Bar "O Folclore"
Av. 25 de Abril, nº 1
8100-012 ALTE
Telf: 289 472 536 / 968 868 574
E-mail: monica_fun@sapo.pt
Capacidade: 50 pessoas
Aberto todos os dias
Especialidades: bife à casa, bife com queijo de cabra, bife 3 pimentas, lombinho com puré de maçã, arroz de tamboril
e arroz de marisco

Snack-Bar “A Ponte”
Estrada da Ponte
8100-012 ALTE
Móvel: 289 478 407
Capacidade: 40 pessoas (interior) + 60 pessoas (exterior)
Aberto todos os dias
Especialidades: cozido de grão, galinha de cabidela e borrego com grão

mailto:monica_fun@sapo.pt

