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OPEN SAL 2018 

 

 
 
 

REGULAMENTO 
  

1. Organização e Local: 

O Torneio OPEN SAL 2018 realiza-se no Clube de ASA sita em Espargos, entre 

os dias 30 de Agosto e 02 de Setembro de 2018 e é organizado pela Associação 

de Xadrez do Sal (AXSAL) e a Câmara Municipal do Sal (CMSal) com o apoio da 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX). 

  

2. Participantes: 

Terão direito a participar na prova, todos os interessados filiados na Federação 

Cabo-verdiana de Xadrez. 

 

3. Inscrições: 

Serão aceites até às 18h00 horas de 30 de Agosto de 2018 e deverão ser feitas 

em impresso próprio e entregues aos elementos da organização ou online na 

página da FCX: www.fcvx.org/ ou ainda através do email xadrez.sal@gmail.com 

mediante o envio do comprovativo do pagamento da taxa de inscrição feito para: 
NIB: 000300008563693610176 e IBAN: CV64000300008563693610176 (CECV). 

NIB: 000200003006939810164 e IBAN: CV64000200003006939810164 (BCA). 

  

4. Taxa de Inscrição: 

1.100 ECV / 10€ (mil e cem escudos / dez euros) para jogadores seniores e 

veteranos, 550 ECV / 5€ (quinhentos e cinquenta escudos / cinco euros) para os 

jogadores dos escalões juniores (sub-8 a sub-20). 

 

 

 

https://www.fcvx.org/inscricao-cria-sal
mailto:xadrez.sal@gmail.com
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5. Subsídios de Participação:  

São atribuídos os seguintes subsídios de participação: 

 

1º Classificado 25.000 ECV 226€ 

2º Classificado 15.000 ECV 136€ 

3º Classificado 10.000 ECV 90€ 

4º Classificado 5.000 ECV 45€ 

5º Classificado 3.000 ECV 27€ 

6º Classificado 2.000 ECV 18€ 

. 

Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados e medalhas ao 4º, 5º, 6º e 

todos os melhores classificados por escalões. 

 

6. Sistema e Ritmo de jogo: 

Sistema Suíço de 6 sessões, cada jogador terá 1h e 30m para terminar a partida, 

com incremento de 30s por lance. O tempo de espera máximo após o início de 

cada sessão será de 30 minutos.  

 

7. Calendário: 

Data-hora das sessões: 

 

Sessões Dia Horário 

1ª Sessão 30/08 5ª Feira 19h00 

2ª Sessão 31/08 6ª Feira 19h00 

3ª Sessão 01/09 Sábado 10h00 

4ª Sessão 01/09 Sábado 19h00 

5ª Sessão 02/09 Domingo 10h00 

6ª Sessão 02/09 Domingo 19h00 

 

Os participantes podem solicitar um máximo de 2 byes de ½ ponto nas primeiras 

três sessões. Os pedidos de bye têm de ser solicitados à direção da prova antes 

do fim da ronda anterior, de modo a que possam ser excluídos do 

emparceiramento. Para a 1ª sessão, os pedidos de bye têm de ser efetuados por 

e-mail xadrez.sal@gmail.com até 24 horas antes do início dessa sessão. 

 

 

 

 

mailto:xadrez.sal@gmail.com


AXSAL – ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO SAL 
www.axsal.weebly.com / facebook.com/xadrez.sal / xadrez.sal@gmail.com 

OPEN SAL 2018 
de 30 de Agosto a 02 de Setembro de 2018, Santa Maria - Sal 

 

3/3 

 

8. Faltas de Comparência:  

Será atribuída derrota por falta de comparência ao jogador que não compareça na 

sala de jogo até 30 minutos após o arranque da ronda. Duas faltas de 

comparência implicam a exclusão da prova.  

  

9. Critérios de Desempate:  

Os critérios de desempate serão os constantes no regulamento de competições da 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez. 

 

10. Homologação: 

Esta prova será homologada pela FCX e pela FIDE. 

 

11. Direção da Prova e Arbitragem: 

A direção da prova e a equipa de arbitragem serão nomeados em conformidade 

com os regulamentos de competições da FCX e da FIDE. Em tudo e não previsto 

neste regulamento aplicam-se as regras da FIDE e da FCX. 

 

12. Controlo Anti-doping 

Todos os participantes deverão, no final da sua partida e antes de abandonarem a 

sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresentação ao 

controlo antidopagem. 

Os participantes que não cumprirem esta regra incorrerão nas seguintes sanções: 

1º) Suspensão imediata de participação na prova; 

2º) Instauração de processo disciplinar e aplicação de multas; 

3º) Instauração de um processo disciplinar complementar pela FCX; 

 

13. Comité de Apelo 

Será designado um comité de apelo cuja composição será a seguinte: 

• Diretor da Prova; 

• Árbitro Principal; 

• Três representantes dos atletas maiores de idade (a nomear antes do início da 

competição). 

a) Das decisões do Comité de Apelo não haverá recurso. 

b) Qualquer protesto a submeter ao Comité de Apelo terá de ser efectuado por 

escrito, em português, no prazo máximo de 15 minutos após o fim da 

sessão, acompanhado de uma caução no valor de 3.000$00 (três mil 

escudos). 

c) A caução será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de Apelo 

lhe seja favorável, caso contrário reverterá para a Organização. 
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14. Equipamentos Electrónicos 

Todos os jogadores estão proibidos de transportarem para o recinto da prova 

qualquer equipamento electrónico tais como telemóveis, smartphones, tablets, 

computadores, etc., sob pena dos infractores serem desqualificados da prova, 

mesmo que o equipamento transportado se encontre desligado. 

 

A Direção da prova,  

Julho 2018 

 

Informações sobre o torneio: xadrez.sal@gmail.com / Telefone (+238) 984 73 65 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN SAL 2018 

Ficha de inscrição 

NOME:____________________________________________________________  

CLUBE:___________________________________________________________ 

N.º FCX:_________ N.º FIDE:________________ ELO FIDE:________________  

N.º TELEFONE:_______________   E-MAIL: _____________________________ 

 Declaro conhecer e concordar com o regulamento da prova. 

  

Espargos, _____/_____/2018      

 

______________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

mailto:xadrez.sal@gmail.com

