
III Open de Lisboa “Xeque Mate ao Verão” 2015 

8 a 14 de agosto de 2015 – Circuito Nacional de Lentas da FPX 2014/2015 

Circuito de Partidas Clássicas AXL 2014/2015  

 

   

 

 

 

 

REGULAMENTO 

1. O III Open de Lisboa “Xeque Mate ao Verão” 2015 faz parte do Circuito Nacional de 
Lentas da Federação Portuguesa de Xadrez 2014/2015, e é organizado pela 
Associação de Xadrez de Lisboa e a AX Portugal, com o apoio da Federação 
Portuguesa de Xadrez, e em parceria com o Altis Park Hotel, na Rua Eng.º Arantes e 
Oliveira, 9, 1900-221 em Lisboa. GPS 38.7392422,-9.1250574,17 e com o patrocinador 
Odisseias. 
 

2. Esta prova contabiliza também, como torneio especial do Circuito de Partidas Clássicas 
da AXL 2014/2015, sendo os pontos obtidos considerados em dobro.  
 

3. Podem participar neste torneio todos os interessados, desde que sejam 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 2014/2015 tem um regulamento específico (consultar na página da 
FPX: www.fpx.pt).  

 
4. A taxa de inscrição até 31 de julho é de 25 euros (geral e veteranos +50), 15 euros 

(veteranos +65, femininos, sub.20, sub.18, sub.16) e 10 euros (Sub.14, Sub.12, Sub.10 
e sub.08), os titulados da FIDE estão isentos. Todas inscrições que se realizem após 
31 de julho de 2015 e até 6 de agosto de 2015,  têm um agravamento de 10 € .  

 
5. O pagamento deverá ser feito para a conta da AXL 0018.0000.0198.4147.00177 com 

envio por email ou entrega do comprovativo na apresentação ao torneio. As inscrições 
serão aceites através do email: axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 24 horas de 6 
de agosto de 2015 (5ª feira).  
 

6. 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: 
1ª Sessão: (sábado) ……. 8 de agosto 15h30.  
2ª Sessão: (sábado) ….... 8 de agosto 20h30. 
3ª Sessão: (domingo) ….  9 de agosto 15h30.   
4ª Sessão: (2.ªf.) ………...10 de agosto 20h00.  
5ª Sessão: (3.ªf.) ………...11 de agosto 20h00.  
Dia de descanso I Open de Semi Rápidas Odisseias.12 de agosto 19h30 (não incluído na inscrição) 

6ª Sessão: (5.ªf.) ………...13 de agosto 20h00.  
7ª Sessão: (6.ªf.) ………...14 de agosto 20h00. 
Entrega de prémios, até 30 minutos após a conclusão da última partida.  

http://www.odisseias.com/


 
 

7. Prémios: Troféus para o 1.º, 2.º e 3.º Individuais e para a 1.ª Equipa (4 jogadores). 
Lembranças aos 1.ºFemininos, 1.ºVeteranos +50 e +65 e 1.ºSub.08, 1.ºSub.10, 
1.ºSub.12, 1.ºSub.14, 1.ºSub.16, 1.ºSub.18 e 1.ºSub.20. 
 

8. Subsídios na classificação geral:   
1.º 650 €; 2.º 450 €; 3.º 300 €; 4.º 200 €; 5.º 125 €; 6.º ao10.º 75 €; 11.º ao 15.º 50€. 
Subsídios por Escalões ELO; Veteranos +50 e +65 e Femininos: 
Escalão Sub.2300 e escalão Sub.2100 - 1.º40€; 2.º25€; 3.º20€; 
Escalão Sub.1900, escalão Sub.1700 e escalão Sub.1500 - 1.º35€; 2.º25€; 3.º20€; 
Veteranos +50 e Veteranos +65 e Femininos 1.º35€; 2.º25€; 3.º20€. 
25 Prémios Odisseias (*) de “vales desconto” de 50% (até 49,90 €) aos 10 primeiros da 
geral, aos 10 vencedores dos escalões etários e 5 escalões ELO. 
 

9. O ritmo de jogo é de 1h30m com 30 segundos de incremento por lance, por partida 
para cada jogador.  

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

que deveriam jogar.  
 

11. Serão seguidas as Regras para Partidas Clássicas da FIDE, da FPX e do presente 
regulamento. Os desempates serão de acordo com a redação atual do Regulamento 
de Competições da FPX.  

 
12. O torneio será homologado para ELO FIDE e será contabilizado para o Circuito 

Nacional de Lentas da FPX de 2015.  
 

13. A Direção da prova será do MN Carlos Carneio e os árbitros serão nomeados em 
conformidade com os regulamentos de competições da FPX e da FIDE. 
 

14. A Direção de prova vai permitir a indicação de um máximo 2 byes de ½ nas 4 primeiras 
sessões, quando previamente comunicados ao árbitro antes do emparceiramento da 
sessão em causa. 

 
15. A comparência na área de jogo (entenda-se local de realização da prova) tem o limite 

de 60 minutos sobre a hora de início da sessão. 
 

16. Os aparelhos eletrónicos, em particular, telemóveis não podem entrar na sala de jogo, 
nem serem objeto de uso para qualquer interferência nas partidas em disputa, sob 
pena de atribuição derrota em caso de reclamação e, eventualmente, de outras 
sanções aplicáveis em cada caso. 

 

17. Os prémios assinalados com (*) são vales de desconto em aquisições 
www.odisseias.com patrocinador deste evento ver detalhes no link 

http://www.odisseias.com/produto/guia-de-descontos/portugal-a-metade-do-preco. 
 

18. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de prova sem apelo nem recurso. 
 

19. Estadias no Altis Park Hotel 4**** (Local do torneio) reservas para o email: 
manastacio@altishotels.com 

 

Pessoa / person (6 noites / nights) APA / BB MP / HP PC / FP 

Duplo / Doble € 150,00 € 249,00 € 330,00 

Individual / Single € 291,00 € 387,00 € 471,00 

Até 2 Anos (cama extra / extra bed) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3-12 Anos (cama extra / extra bed) € 0,00 € 45,00 € 90,00 

 
Obs: Outras possibilidades sob consulta. 
 
Conheça melhor o Altis Park Hotel: http://www.altishotels.com/PT/HotelAltisPark/Hotel-
Lisboa/?_ga=1.134762481.1443647878.1436124918 

http://www.odisseias.com/produto/guia-de-descontos/portugal-a-metade-do-preco
mailto:manastacio@altishotels.com
http://www.altishotels.com/PT/HotelAltisPark/Hotel-Lisboa/?_ga=1.134762481.1443647878.1436124918
http://www.altishotels.com/PT/HotelAltisPark/Hotel-Lisboa/?_ga=1.134762481.1443647878.1436124918


Localização do Altis Park Hotel 
 
Rua Eng.º Arantes e Oliveira, 9 
1900-221 Lisboa 

 

 
 

38.7392422,-9.1250574,17 
 

A estação de Metro das Olaias tem uma saída junto ao Altis Park Hotel 
(menos de 30 metros) 
 
Experiências puras!  

Teste os paladares! 
  Visite locais exóticos! 
   Voe ao sabor da sua imaginação! 
Saia de casa! Com os amigos!  

Apaixone-se! 
 
Patrocínio do evento com descontos a 50%! 

 
http://www.odisseias.com/produto/guia-de-descontos/portugal-a-metade-do-preco 
 
Anexo - Desempates Art.º31. n.º2 Regulamento de Competições da FPX: 
“Se, numa competição individual em sistema suíço, dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo 
número de pontos e o regulamento da competição não indique de outro modo, a respectiva 
classificação final será determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios:  

a) Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];  

b) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  

c) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);  

d) Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);  

e) Maior número de vitórias [12];  

f) Maior número de jogos de pretas [53];  

g) Sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.”  

 
Lisboa, julho de 2015.  

 
A Direção da A.X. Lisboa 

http://www.odisseias.com/produto/guia-de-descontos/portugal-a-metade-do-preco
http://www.odisseias.com/

