
 

GD BASQUETE DE LEÇA – XADREZ 

LEÇA CHESS OPEN – PORTUGAL 2022 

de 31.Julho a 5.Agosto 

Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira 

Portugal Chess Tour 2021/2022 
 

REGULAMENTO 
 

1. Organização 

O 1º Torneio Internacional de Xadrez de Leça da Palmeira, de ora em diante 

designado por LEÇA CHESS OPEN – PORTUGAL 2022, é organizado pelo Grupo 

Desportivo de Basquete de Leça, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, 

da Matosinhos Sport, da União das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, da 

Escola Básica Eng. Fernando Pinto de Oliveira, da Federação Portuguesa de Xadrez, 

da Associação de Xadrez do Porto e do Centro Internacional Xadrez Galego (Vigo). 
 

2. Datas e horário das sessões 

O Torneio decorrerá entre os dias 31 de Julho e 5 de Agosto de 2022. 
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3. Local 

O Torneio terá lugar no Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira, localizado na Rua 

Margarida Ramalho, nº 61, 4450-337 Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, 

distrito do Porto, Portugal  (https://goo.gl/maps/o1GBhBrS4wzGiQ1g8) – 

Coordenadas GPS: 41.2052038, -8.6948434 
 

4. Direção e Arbitragem 

A Direção do Torneio estará a cargo do Grupo Desportivo de Basquete de Leça e a 
arbitragem será assegurada com o recurso a Árbitros FIDE. Existirá um Comité 
Técnico constituído por elementos da Direção do Torneio, da Arbitragem e pelos 
três primeiros jogadores do Ranking do Torneio para resolver questões técnicas 
extraordinárias. 

 

5. Sistema de Emparceiramento, Ritmo de Jogo  

       Sistema/Sessões : O Torneio será disputado em 9 sessões, no Sistema Suíço. 

       Ritmo de jogo : Cada jogador terá 1h30m para terminar a partida, com um                    

       incremento de 30 segundos por lance efectuado. 

       O tempo de espera máximo após o início de cada partida é de 30 minutos. 

       É interdito qualquer acordo de empate antes de concluídos 30 lances, sem acordo  

       do Árbitro. 
 

6. Participantes 

O Torneio é aberto a todos os jogadores devidamente filiados na Federação 

Portuguesa de Xadrez (FPX). A Direção do Torneio reserva o direito de admissão no 

Torneio. 

Para cumprir com o disposto no Regulamento de Competições da FPX, os jogadores 

não filiados na FPX devem solicitar a sua filiação ao Clube organizador do Torneio 

(Grupo Desportivo de Basquete de Leça), sem qualquer custo adicional, através do 

e-mail lecachessopen@gmail.com. 
 

 

https://goo.gl/maps/o1GBhBrS4wzGiQ1g8
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7. Inscrições 

As inscrições serão limitadas ao número de lugares existentes e poderão ser 

efetuadas desde a presente data até à data-limite abaixo indicada, tendo as 

seguintes taxas de inscrição: 

Data limite de inscrição no Torneio : 28.Julho.2022 

       

        GM, WGM, MI, WMI, MF e WMF estão isentos de taxa de inscrição. 

        Os pedidos de inscrição deverão ser endereçados:  

 para o e-mail  lecachessopen@gmail.com 
 através do link  Leca-Chess-Open-2022-Registration 

        com a indicação de: 

 Nome completo, nº de telefone e endereço e-mail;  

 Data de nascimento; 

 Número FIDE e ELO; 

 Clube; 

 Nacionalidade; 
 

       O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efectuado por transferência bancária: 

 Dados bancários:  
 

-  Beneficiário :  Grupo Desportivo Basquete de Leça 

-  Banco : Banco Santander Totta, S.A. 

-  IBAN   : PT50 0018 0003 5246 0656 0204 0 

-  SWIFT : TOTAPTPL 
 

As inscrições só serão válidas após o pagamento da taxa de inscrição e o respectivo 

comprovativo enviado para o e-mail lecachessopen@gmail.com. 

 

mailto:lecachessopen@gmail.com
https://forms.gle/Hsh48QPA86cd9EB2A
mailto:lecachessopen@gmail.com
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As taxas de inscrição não serão devolvidas em caso de desistência do jogador, salvo por 

motivo aceite pela Direção da Prova. 

8. Prémios 

        

         

         

         

         

               

         Os Prémios são acumuláveis. 

          Para ter direito aos Prémios os jogadores terão de participar na sessão de encerramento. 
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9. Critérios de desempate 

O sistema de desempate será o previsto no Regulamento de Competições e Filiações 

da Federação Portuguesa de Xadrez. 

 

10. Homologação 

O Torneio será homologado para ELO FIDE e integrará o Circuito Nacional de 

Clássicas “Portugal Chess Tour” da Federação Portuguesa de Xadrez de 2021/2022. 

 

11. Faltas de comparência 

Os jogadores que averbarem falta de comparência sem justificação serão excluídos 

do Torneio, salvo situação de carácter excepcional aceite pela Direção da Prova. 

 

12. Byes 

A pedido dos jogadores (com excepção para os jogadores convidados), a Direção do 

Torneio poderá conceder um máximo de 3 byes de ½ ponto cada, para as primeiras 

5 sessões do Torneio, a quem os solicitar até 24 horas antes do início da sessão 

respectiva.   

 

13. Comunicação 

Qualquer dúvida ou questão sobre o Torneio deverá ser encaminhada para: 

 e-mail lecachessopen@gmail.com  ou  

 telefone +351.917 001 245 (Raul Silva) 

 telefone +351.968 062 567 (Pedro Soberano) 
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15. Notas finais 
 

a) A inscrição no Leça Chess Open – Portugal 2022 presume a aceitação das 

disposições contidas no presente REGULAMENTO, dos Regulamentos da FPX e 

da FIDE, bem como as normas da Direção-Geral de Saúde vigentes no período de 

vigência do Torneio, no que à questão do Covid-19 disser respeito; 
 

b) É expressamente proibido levar para a área de jogo qualquer dispositivo 

electrónico, incluindo smartwatches. Os dispositivos electrónicos deverão ser 

entregues no hall de recepção à entrada da área de jogo e serão devolvidos a 

cada jogador no final dos jogos; 
 

c) Quando um jogador terminar a sua partida deverá abandonar a Sala de Jogo para 

não perturbar os restantes participantes, ou, querendo, poderá utilizar a Sala de 

Análise de Partidas existente em zona contígua à Sala de jogo; 
 

d) Os participantes no Torneio autorizam a Direção do Torneio a utilizar fotos suas 

ou vídeos seus, exclusivamente para a promoção ou divulgação do Torneio na 

Internet ou noutros meios de comunicação; 
 

e) Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pela Direção do 

Torneio, tendo em consideração os Regulamentos da FIDE e da FPX. 
 

f) A Direção do Torneio reserva para si o direito de: 

- admissão no Torneio; 

- alterar o presente Regulamento até à data-limite de inscrições no Torneio; 
 

g) A versão oficial do Regulamento é a versão em língua portuguesa, sendo a versão 

do Regulamento em inglês uma tradução; 

 

h) Mais informações sobre o Torneio na sua página web 

(www.lecachessopen.com) 
 

         Leça da Palmeira, Abril.2022 

         GD Basquete de Leça Xadrez 
 

 

http://www.lecachessopen.com/

