
 

 

O  Desporto e o Turismo têm, em 
uníssono, o condão de promover 

a Marca Cabo Verde, elevar a qualidade com-
petitiva e criar uma simbiose entre estes setores 
e a sociedade de enorme mais-valia ao País. 

Sendo o xadrez uma das modalidades desporti-
vas em plena ascensão em Cabo Verde, aliado 
à promoção do País em mercados emissores, a 
Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) em 
colaboração com o Instituto do Desporto e da 
Juventude (IDJ) e com o apoio de empresas e 
outras entidades nacionais,  consideraram ser 
de grande oportunidade  a realização, em Cabo 
Verde, de uma grande competição Internacio-
nal de Xadrez denominada CABO VERDE OPEN 
2022. 

O CABO VERDE OPEN 2022 decorrerá de 22 a 
30 de Abril na cidade do Mindelo (S. Vicente), 
em lugar a designar, pretendendo-se promover 
o desenvolvimento do xadrez e do país aliando-
se á retoma da indústria do turismo em Cabo 
Verde. 
 
A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

1. A prova é aberta a todos os jogadores filia-
dos na Federação Cabo-verdiana de Xa-
drez. Os jogadores não filiados na FCX po-
dem ser inscritos através da própria FCX ou 

S ports and Tourism have, in unison, the 
power to promote the Cape Verde 

Brand, raise the competitive quality and create 
a symbiosis between these sectors and society 
of enormous added value to the country. 

Chess being one of the sports in full rise in Cape 
Verde, together with the promotion of the cou-
ntry in international markets, the Cape Verdean 
Chess Federation (FCX) in collaboration with the 
Institute of Sports and Youth (IDJ) and with the 
support of companies and other national enti-
ties, considered it a great opportunity to hold in 
Cape Verde a major international chess compe-
tition called CAPEVERDE OPEN 2022. 

The CAPE VERDE OPEN 2022 will take place 
from April 22nd to 30th in the city of Mindelo (S. 
Vicente), in a place to be designated, intending 
to promote the development of chess and of the 
country, together with the recovery of the tou-
rism industry in Cape Verde. 

 

 

A – RIGHT TO PARTICIPATE 

1. The event is open to all players affiliated in 
the Cape Verdean Chess Federation. 
Players not affiliated to FCX may register 
through FCX or through an already affilia-
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de um clube já filiado, pagando para isso a 
respectiva taxa de filiação (valor já incluído 
na taxa de inscrição); 

2. Os jogadores convidados serão filiados di-
rectamente via FCX e estão isentos do pa-
gamento de taxa de filiação. 

3. As inscrições estão limitadas à participação 
de 50 jogadores. 

4. Estão incluídos neste limite os jogadores 
convidados. 

 

 

B – INSCRIÇÕES 

1. As inscrições deverão ser efectuadas em 
https://www.fcvx.org/inscricao-open-
cv/  ; 

2. Os prazos de inscrição e respectivas taxas 
são conforme o seguinte: 

 

 

1.º prazo  inscrição (até 10 de Abril de 2022) 
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ted club, paying the respective affiliation 
fee (value already included in the registrati-
on fee); 

2. Invited players will be affiliated directly 
through FCX and are exempt from paying 
the affiliation fee. 

3. Registrations are limited to the participation 
of 50 players. 

4. Guest players are included in this limit. 

 

 

B – REGISTRATIONS 

1. Registrations should be made at https://
www.fcvx.org/inscricao-open-cv/ ; 

2. Registration deadlines and fees are as fol-
lows: 

 

 
1st registration deadline (until April 10th, 2022) 
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JOGADORES GERAL 
ATLETAS DE CABO 

VERDE 

TITULADOS FIDE E CON-

VIDADOS

(GM,IM,WGM,WIM,FM,

WFM) 

ISENTO 

U 08 a U 12 20,00 EUROS 1.000$00 ECV 

U 14 a U20 e +50 25,00 EUROS 1.500$00 ECV 

RESTANTES 35,00 EUROS 2.500$00 ECV 

PLAYERS GENERAL 
CAPE VERDEAN 

ATHLETES  

TITLED FIDE AND 

GUESTS 

(GM,IM,WGM,WIM,FM,

WFM)  

FREE 

U 08 to U 12 20,00 EUROS 1.000$00 ECV 

U 14 to U20 and +50  25,00 EUROS 1.500$00 ECV 

OTHERS 35,00 EUROS 2.500$00 ECV 

https://www.fcvx.org/inscricao-open-cv/
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2.º prazo  inscrição (11 a 20 de Abril de 2022) 

3) O pagamento da taxa pode ser efectuada 
através de depósito ou transferência ban-
cária para a seguinte conta na CAIXA 
ECONÓMICA DE CABO VERDE : 

 BENEFICIÁRIO: Federação Cabo-
verdiana de Xadrez 

 NIB: 0002 0000 35518409101 25 

 IBAN: CV64  0002 0000 35518409101 25 

 SWIFT/BIC: CXECCVCV 

4) O valor a pagar é líquido para a organiza-
ção, pelo que quaisquer despesas de pa-
gamento serão da responsabilidade do 
ordenante. O participante deverá fazer 
prova do pagamento da taxa através do 
envio, no acto da inscrição ou por correio 
electrónico (cvopen2022@fcvx.org), de 
cópia do comprovativo da transferência 
ou depósito 

5) A inscrição só é válida após o pagamento 
da respectiva taxa; 

6) A taxa de inscrição não será devolvida se 
for solicitado o cancelamento após o pra-
zo de inscrição, ou o jogador for eliminado 
por não comparecer ao jogos.  
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2nd registration deadline (April 11th to April 
20th, 2022) 

3. The fee can be paid by deposit or bank 
transfer to the following account in  

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE : 

 

BENEFICIARY: Cape Verdean Chess Federa-
tion 

NIB: 0002 0000 35518409101 25 

IBAN: CV64 0002 0000 35518409101 25 

SWIFT/BIC: CXECCVCVO  

 

4. The amount to be paid is net to the organi-
zation, so any payment expenses will be the 
responsibility of the payer. The participant 
must prove the payment of the fee by send-
ing, when registering or by e-mail 
(cvopen2022@fcvx.org), a copy of the 
transfer receipt or deposit 

5. The registration is only valid after the pay-
ment of the respective fee; 

6. The registration fee will not be refunded if 
cancellation is requested after the registra-
tion deadline, or the player is eliminated for 
not attending the games.   

7. Registration implies acceptance of these 
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JOGADORES GERAL ATLETAS DE CABO 

TITULADOS FIDE E CON-

VIDADOS

(GM,IM,WGM,WIM,FM,

ISENTO 

U 08 a U 12 25,00 EUROS 1.500$00 ECV 

U 14 a U20 e +50 30,00 EUROS 2.000$00 ECV 

RESTANTES 40,00 EUROS 3.000$00 ECV 

PLAYERS GENERAL 
CAPE VERDEAN 

ATHLETES  

TITLED FIDE AND 

GUESTS 

(GM,IM,WGM,WIM,FM,

WFM)  

FREE 

U 08 to U 12 25,00 EUROS 1.500$00 ECV 

U 14 to U20 and +50  30,00 EUROS 2.000$00 ECV 

OTHERS 40,00 EUROS 3.000$00 ECV 

mailto:cvopen2022@fcvx.org?subject=COMPROVATIVO%20PAGT%20TAXA%20INSCRIÇÃO


 

7) A inscrição implica a aceitação do presen-
te Regulamento, dos Regulamentos da 
FCX e dos Regulamentos da FIDE. 

 

C – PRÉMIOS   

1. Além de troféus e medalhas, os prémios a 
atribuir são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Os prémios são acumuláveis. 

 

 

D – CONDIÇÕES TÉCNICAS E CALENDÁRIO 

1. O Open de Cabo Verde disputa-se em sis-
tema suíço de 9 Sessões com os emparcei-
ramentos efectuados através do progra-
ma swiss manager; 

2. O ritmo de jogo é de 90 minutos para 40 
lances, mais 30 minutos para o resto da 
partida, com um acréscimo de 30 segun-
dos por lance por jogador, a partir do pri-
meiro lance. 

3. O tempo de tolerância é de 30 minutos.  
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Regulations, FCX Regulations and FIDE 
Regulations. 

 

 

C – PRIZES   

1. In addition to trophies and medals, the 
prizes to be awarded are as follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Prizes are accumulative.  
 
D – TECHNICAL CONDITIONS AND 
SCHEDULE 

1. The Cape Verde Open will be played under 
a Swiss system of 9 Sessions with the pair-
ings being made through the swiss manager 
program; 

2. The rate of play is 90 minutes for 40 moves, 
plus 30 minutes for the rest of the match, 
with an incremment of 30 seconds per move 
per player, starting from the first move. 

3. Tolerance time is 30 minutes .   
4. The sessions will take place at a place to be 
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1.º classificado :  1 250 EUR  

2.º classificado :  900 EUR  

3.º classificado :  500 EUR  

4.º classificado :  250 EUR  

5.º classificado :  150 EUR  

6.º classificado :  75 EUR  

1.º feminino     :  500 EUR  

2.º feminino     : 300 EUR 

3.º feminino     : 150 EUR 

4.º feminino     : 75 EUR 

1.º veteranos : 250 EUR 

2.º veteranos: 150  EUR 

3.º veteranos: 50 EUR 

1
st
 place: 1 250 EUR 

2
nd

 place: 900 EUR 

3
rd 

place: 500 EUR 

4
th 

place: 250 EUR 

5
th

 place: 150 EUR 

6
th 

place: 75 EUR 

1
st
 female: 500 EUR 

2
nd

 female: 300 EUR 

3
rd

 female: 150 EUR 

4
th

 female: 75 EUR 

1
st 

veterans: 250 EUR 

2
nd

 veterans: 150  EUR 

3
3d

 veterans: 50 EUR 



 

4. As sessões decorrerão em local a designar 
e segundo o seguinte calendário: 

5. Serão eliminados os jogadores que derem 
duas faltas de comparência.  

6. Os jogadores , com excepção dos convida-
dos, poderão solicitar um máximo de 3 
byes de 1/2  pontos nas 5 primeiras rondas 
devendo informar o árbitro principal e a 
direcção da prova até ao final da ronda 
anterior aquela em que pretendem utilizar 
o Bye. Os pedidos de Bye para a 1.ª ronda 
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designated and according to the following 
schedule: 

5. Players who commit two absences will be 
eliminated.  

6. The players, with the exception of the guests, 
may request a maximum of 3 byes of 1/2 
points in the first 5 rounds and must inform 
the chief arbiter and the direction of the 
event until the end of the round before the 
one in which they wish to use the Bye. Bye re-
quests for the 1st round must be made in writ-
ing, at least 24 hours before the start of the 
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DIA  HORA RONDA 

22/04/2022  
SEXTA—

FEIRA  

19:30 H ACREDITA-

20:00 H CERIMÓNIA DE 

20:30 H 1.ª Ronda 

23/04/2022 SÁBADO 15:00 H 2.ª Ronda 

24/04/2022  DOMINGO  
10:00 H 3.ª Ronda 

19:30 H 4.ª Ronda 

25/04/2022 
SEGUNDA-

FEIRA 
19:30 H 5.ª Ronda 

26/04/2022 
TERÇA—

FEIRA 
DIA LIVRE (Visita à ilha de 

Santo Antão) 

27/04/2022 
QUARTA-

FEIRA 
19:30 H 6.ª Ronda 

28/04/2022 
QUINTA-

FEIRA 
19:30 H 7.ª Ronda 

29/04/2022 
SEXTA-

FEIRA 
19:30 H 8.ª Ronda 

30/04/2022  

14:00 H 9.ª Ronda 

SÁBADO  
19:00 H 

CERIMÓNIA DE 
ENCERRA-
MENTO 

DAY  TIME ROUND 

22/04/2022  FRIDAY  

19:30 H 
ACCREDITATI-
ON (LIMIT)  

20:00 H 
OPENING CERE-
MONY 

20:30 H 1st Round 

23/04/2022 
SATURDAY

  
15:00 H 2st Round 

24/04/2022  SUNDAY 
10:00 H 3st Round 

19:30 H 4st Round 

25/04/2022 MONDAY 19:30 H 5st Round 

26/04/2022 TUESDAY  
FREE DAY (Visit to Santo 

Antão Island)  

27/04/2022 
WEDNES-

DAY  
19:30 H 6st Round 

28/04/2022 THURSDAY  19:30 H 7st Round 

29/04/2022 FRIDAY  19:30 H 8st Round 

30/04/2022  

14:00 H 9st Round 

SATURDAY 
19:00 H 

CLOSING CERE-
MONY  



 

terão de ser efectuados por escrito, com a 
antecedência mínima de 24 horas em rela-
ção ao início da ronda, através de correio 
electrónico para cvopen2022@fcvx.org.  

7. A arbitragem será dirigida pelo Árbitro 
Internacional Carlos Oliveira Dias 
(Portugal). A Direcção e restantes elemen-
tos da equipa de arbitragem serão desig-
nadas oportunamente. 

8. Antes do início da primeira sessão, a Di-
recção de Prova promoverá a designação 
de um Comité de Apelo composto por 3 
membros efectivos e dois suplentes. Os 
membros efectivos com interesse directo 
numa determinada decisão, têm de ser 
substituídos por um dos suplentes; 

9. Das decisões do Comité de Apelo não há 
recurso. 

10. Qualquer protesto a submeter ao Comité 
de Apelo terá de ser efectuado por es-
crito, em português ou inglês, no prazo 
máximo de 15 minutos após o fim da ses-
são, acompanhado de uma caução no va-
lor 50 € (cinquenta) euros ou de 5.500$00 
(cinco mil e quinhentos escudos).  

11. A caução será devolvida ao reclamante se 
a decisão do Comité de Apelo  for favorá-
vel ou for considerada justificável. Caso 
contrário, reverterá para a Organização.  

12.  Serão aplicados sucessivamente os se-
guintes critérios de desempate: 

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

b)Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N); 
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round, by e-mail to cvopen2022@fcvx.org.  
7. Arbiters team will be conducted by Interna-

tional Arbiter Carlos Oliveira Dias (Portugal). 
The Management and remaining elements of 
the arbitration team will be announced in due 
course. 

8. Before the start of the first session, the 
Match Management will promote the ap-
pointment of an Appeals Committee com-
posed of 3 effective members and two alter-
nates. Full members with a direct interest in a 
particular decision must be replaced by one 
of the reserves; 

9. There is no recourse to appeal from the deci-
sions of the Appeals Committee. 

10.Any protest to be submitted to the Appeal 
Committee must be made in writing, in Portu-
guese or English, within 15 minutes after the 
end of the session, along with a deposit of 
50.00 (fifty) euros or 5.500$00 (five thou-
sand and five hundred escudos). 

11. The deposit will be returned to the complain-
ant if the Appeals Committee's decision is fa-
vorable or is considered justifiable. Other-
wise, it will revert to the Organization.  

12. The following tie-breaking criteria will be ap-
plied successively: 

a)Result between the tied players, pro-
vided they have played with each other 
[11];  

b)Medium Buchholz [37] (1,0,N,N,0,N); 
c)Full Buchholz [37] (0,0,N,N,0,N); 
d)Sonneborn-Berger[52] 

(0,0,N,N,0,N,N); 
e) Highest number of wins [68]; 
f)draw; 
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c)Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N); 

d)S o n n e b o r n - B e r g e r  [ 5 2 ] 
(0,0,N,N,0,N,N); 

e) Maior número de vitórias [68]; 

f)Sorteio.  

 
E – ZONA DE JOGO 

 

1. Todos os intervenientes deverão estar de-
vidamente credenciados para ser permiti-
da a presença no local de jogo.  

2. O acesso à área de jogo poderá estar 
aberto, para participantes e público, 15 
minutos antes do início de cada ronda, sal-
vo no que estiver previsto para as rondas, 
designadamente em termos de cerimónia 
de abertura. O público só poderá perma-
necer na zona de jogo nos primeiros 5 mi-
nutos da sessão, podendo ser estabeleci-
das outras condições de acesso pela direc-
ção de prova e pela arbitragem, atenden-
do às condições específica da sala. O pú-
blico terá de manter absoluto silêncio para 
não perturbar os xadrezistas em competi-
ção devendo também desligar os telemó-
veis que deverão ser entregues na entrada 
da zona de jogo. 

3. Os jogadores não devem abandonar a 
área de jogo, salvo para acesso às casas 
de banho, e, mesmo neste caso, só o po-
derão fazer com autorização do árbitro.  

4. Uma vez terminada a partida, os jogado-
res têm que abandonar a área de jogo, e 
passam a funcionar como público.  
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E – PLAYING ZONE 
 

1. All players must have creditation in order to 
be allowed to be at the place of the match.  

2. Access to the game area may be open, for 
participants and the public, 15 minutes be-
fore the start of each round, except for the 
opening ceremony. The public will only be 
allowed to remain in the playing area during 
the first 5 minutes of the session, and other 
conditions of access may be established by 
the event management and the referee, 
taking into account the specific conditions of 
the room. The public must maintain absolute 
silence so as not to disturb the chess players 
in competition, and cell phones must be 
turned off and handed out at the entrance 
to the playing zone. 

3. Players should not leave the playing zone, 
except to access the restrooms, and even in 
this case, they may only do so with the arbi-
ter authorization. 

4. Once the match is over,  the player is con-
sidered spectator. 

5. Taking pictures inside the playing zone will 
only be allowed in the first 5 minutes of each 
session with a camera. 

6. The organization may request the evacua-
tion and impede the entry into the playing 
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5. Só será permitido tirar fotografias dentro 
do local de jogo nos primeiros 5 minutos de 
cada sessão com máquina fotográfica. 

6. A organização poderá solicitar a retirada 
e impedir a entrada na zona de jogo a 
quem estiver a perturbar o normal decur-
so da prova, ficando ao seu critério essa 
avaliação.  

F – CONTROLO ANTIDOPAGEM 

1. 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 anti-
dopagem. 

2. Os participantes que não cumprirem esta re-
gra 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; 

 4º) Multa adicional a pagar à FCX de valor 
igual à comparticipação financeira gasta para 
esse jogador participar nesta competição. 

 

G – SANÇÕES 

Para além das sanções relativas ao controlo an-
tidopagem e das previstas por conduta incorre-
ta no Regulamento de Disciplina, estão também 
sujeitas a sanções, as seguintes situações: 

a)As faltas de comparência não aceites pela 
Direção de Prova, implicam uma coima de 
5.500$0 (50,00€) por cada falta individu-
al e instauração de respetivo processo dis-
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zone of those who are disturbing the normal 
course of the competition, and this evalua-
tion is at their discretion.  

 
 
 
 
 
 
F – ANTI-DOPING CONTROL 

1. All participants must, at the end of their 

match and before leaving the game room, 
consult the Arbiters Team about their sub-

mission to an anti-doping control. 

2. Participants who fail to comply with this rule 
will incur the following sanctions: 

 1st) Immediate suspension of participation 
 in the event; 

 2nd) Initiation of disciplinary proceedings 
 and application of fines;  

 3rd) Institution of an additional disciplinary 
 process by FCX; 

 4th) Additional fine paid to FCX of an 
 amount equal to the financial contribution 

 spent for that player to participate in this 
 competition. 

G – SANCTIONS 

In addition to the sanctions related to anti-

doping control and those provided for miscon-
duct in the Disciplinary Regulations, the follow-

ing situations are also subject to sanctions: 

a) Absences not accepted by the Tournament 
Director, imply a fine of 5.500$0 (50,00€) 
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ciplinar. 

b)A eliminação de jogadores que recebe-
ram apoio e condições de alojamento, por 
faltas não aceites, implica o ressarcimento 
à FCX dos montantes correspondentes. 

 

H – CONTINGÊNCIA SANITÁRIA 

1. Serão observadas as regras de Contingência 
Sanitária que estiverem em vigor em Cabo 
Verde, no período de realização do CAPE 
VERDE OPEN 2022 . 

2. Até 10 dias antes do inicio da competição se-
rá divulgado, no site da FCX, um Manual de 
Procedimentos de Protecção ao COVID-19; 

 

I—ORGANIZAÇÃO 

O Comité Organizador será integrado por cinco 
pessoas, a saber:  

Presidente da FCX e Árbitro Internacional—
Francisco Carapinha; 

Director do Torneio—Manuel Medina; 

Representante do IDJ—Adelino Duarte; 

Árbitro  Chefe do Torneio—AI Carlos Oliveira 
Dias; 

Vogal da FCX—Diogo Neves;  

 

J – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os casos omissos serão decididos pela Dire-
ção de Prova tendo em conta os Regulamen-
tos da FCX e da FIDE. 

2. Todos os jogadores estão proibidos de trans-
portarem para o recinto da prova qualquer 

22 a 30 de Abril de 2022 

Mindelo |  São Vicente 

for each individual absence and instauration 
of the respective disciplinary process. 

b) The disqualification of players who received 
support and accommodation conditions, 

due to non-accepted absences, implies the 
reimbursement to FCX of the corresponding 

amounts. 

H – HEALTH CONTINGENCY 

1. The Health Contingency rules in Cape 
Verde, during the period of the CAPE 

VERDE OPEN 2022 will be observed. 

2. Until 10 days before the beginning of the 

competition, a Protection Procedures Man-
ual for COVID-19 will be posted on the FCX 

website; 

I— ORGANIZATION 

The Organizing Committee will be composed 
of five people, as following:  

• FCX President and International Arbiter—

Francisco Carapinha; 

• Tournament Director—Manuel Medina; 

• Representative of the IDJ—Adelino Duarte; 

• Chief Arbiter of the Tournament—IA Carlos 

Oliveira Dias; 

• Director of FCX—Diogo Neves; 

J – FINAL TERMS 

1. Any omitted cases will be decided by the 
Tournament Director, taking into account 
the FCX and FIDE Regulations. 

 

2. All players are forbidden to carry any elec-
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equipamento electrónico tais como telemó-
veis, smartphones, tablets, computadores, 
etc., sob pena dos infractores serem desqua-
lificados da prova, mesmo que o equipamen-
to transportado se encontre desligado. 

3. Não será permitida, na área de jogo, indu-
mentária considerada inapropriada. Assim, 
não terá acesso à área de jogo, mesmo que 
tenha credenciação para tal, quem trajar 
com calções, quem calçar chinelos, quem 
usar chapéu ou boné ou usar outra indumen-
tária considerada imprópria.  

4. A prova será homologada pela FIDE e é váli-
da para a obtenção de normas. 
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tronic equipment such as cell phones, 
smartphones, tablets, computers, etc. into 
the competition area, under penalty of be-
ing disqualified from the competition, even 
if the equipment is switched off. 

3. Inappropriate clothing will not be allowed in 
the playing area. Thus, no one wearing 
shorts, wearing slippers, wearing a hat or 
cap, or any other clothing considered inap-
propriate will have access to the playing ar-
ea, even if accredited to do so. 

4. The event will be homologated by FIDE and 
is valid for obtaining standards. 
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