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1. CONVITE
1.

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) tem a honra de convidar todos os jogadores a participarem no Open Internacional de Cabo Verde a realizar de 25 de Abril a 1
de Maio de 2020 na ilha do Sal, Cabo Verde;

2.

O Open Internacional de Cabo Verde está aberto à participação de todos os jogadores
interessados em nele participar, podendo as inscrições ser limitadas em função da
disponibilidade de instalações;

2. INCRIÇÕES E TAXAS
1.

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

2.

As taxas de inscrição são de 10 euros (1.100$00), por jogador
a) Jogadores nascidos em 2000 ou depois disso, têm 50 % de desconto na taxa de
inscrição;
b) Os jogadores titulados pela FIDE e os Campeões Regionais 2020 estão isentos
de pagamento de taxa de inscrição;

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

4.

O comprovativo do pagamento deve ser enviado para opencv@fcvx.org.

3. ALOJAMENTO

1.

A FCX negociou para os jogadores, familiares e oficiais que estiverem interessados,
tarifas especiais de alojamento, que incluem pequeno-almoço, almoço e jantar, e que
são as seguintes:
1) QUARTO DUPLO— 91,00 € (noventa um euros) diários;
2) QUARTO SINGLE—71,00 € (setenta um euros) diários.

2.

O pagamento do alojamento deve ser efectuado na altura da inscrição;

3.

Só serão aceites reservas de alojamento nestas condições se estas forem efectuadas e
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pagas atá ao dia 17 de Abril de 2020;

4. PRÉMIOS
1.

2.

Os prémios a atribuir são os seguintes:
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

:

75 EUR

Os três jogadores de nacionalidade cabo-verdiana melhor classificados, ganham o direito de participar na Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto de 2020.

5. CALENDÁRIO E CONDIÇÕES TÉCNICAS
1.

O Open de Cabo Verde disputa-se em sistema suíço de 9 Sessões com os emparceiramentos efectuados através do programa swiss manager;

2.

As sessões decorrerão segundo o seguinte calendário:

25/04/2020—18h00

Acreditação e Cerimónia Abertura;

25/04/2020—19h00

1.ª Ronda

26/04/2020—10h00

2.ª Ronda

26/04/2020—19h00

3.ª Ronda

27/04/2020—19h00

4.ª RonDa

28/04/2020—19h00

5.ª Ronda

29/04/2020—19h00

6.ª Ronda

30/04/2020—19h00

7.ª Ronda

01/05/2020—09h00

8.ª Ronda

01/05/2020—17h00

9.ª Ronda

01/05/2020—21h30

Cerimónia de Encerramento
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3. O ritmo de jogo é de 90 minutos para 40 lances, mais 30 minutos para o resto da partida, com um acréscimo de 30 segundos por lance por jogador, a partir do primeiro lance.
4. O jogador que chegar atrasado terá o relógio a contar e perderá caso não compareça na
sala de torneio antes de decorridos 30 minutos após a hora marcada.
5. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. Não serão atribuídos byes para faltas anunciadas.
6. A arbitragem será dirigida pelo Árbitro Internacional Carlos Dias (Portugal). A Direcção e
restantes elementos da equipa de arbitragem serão designadas oportunamente.

6. COMITÉ DE APELO
1.

Antes do início da primeira sessão, a Direcção 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;

2.

Das decisões do Comité de Apelo não há recurso.

3.

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 50,00 (cinquenta) euros ou de 5.500$00 (cinco mil e quinhentos escudos).

4.

A caução será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de Apelo lhe seja
favorável, caso contrário reverterá para a Organização.

7. DESEMPATES
1.

Serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
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 (incluído pontos por wo) [68];
f)Sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.

