
Condições para homologação e oficialização  

Torneios/Opens Nacionais pela FPDamas 
 

Damas Clássicas – Partidas Rápidas 
 

- 4 Jogos (30 Minutos) – 5 sessões 

- 2 jogos (20 Minutos) – 5 a 7 sessões 

 

No início de cada época desportiva, todas as organizações deverão confirmar a data dos 
seus torneios, permitindo a elaboração do Calendário Nacional de Competições sem 
sobreposições.  

1. Em cada torneio deverão participar no mínimo 30 (trinta) damistas, e nele deverão ser 
cumpridas as regras da modalidade, utilizando o programa informático 
"SuissManager", não esquecendo a comissão técnica ao torneio (3 elementos, 
preenchendo o cabeçalho do programa SuissManager).  

2. O regulamento de cada torneio deverá dar entrada na F.P.Damas com uma 
antecedência mínima de 15 dias e será divulgado no respetivo site.  

3. Embora estes Torneios/Opens sejam eminentemente individuais, poderão inscrever 
equipas com (4) quatro ou (5) cinco jogadores no máximo, contando para a 
classificação final os melhores (4) quatro de cada equipa.  

4. As classificações individuais e coletivas bem como o pagamento da Taxa Federativa 
de homologação, deverão entrar na F.P.Damas, após a conclusão da prova. 

 
Taxas de Homologação 2017  
De acordo com novas exigências superiores esta taxa corresponderá a 1 (um) euro por 
jogador participante em cada Open arredondado por defeito às dezenas (30 euros mínimo), 
cabendo a cada organização o seu cumprimento. 
 
Este pagamento deverá ser efetuado mediante o recibo respetivo da FPD, que o enviará 
sempre que solicitado (às vezes só é possível num primeiro encontro em torneios).  
O IBAN da FPD é PT50 0035 0278 0000 3294 8303 4 
  
Uniformização dos critérios de desempate 
A F P Damas comunica a todos os agentes desportivos, coletividades e clubes responsáveis 
pela organização dos torneios/opens, que constam do Calendário Nacional de Competições 
da Federação Portuguesa de Damas, que deverão utilizar os critérios de desempate abaixo 
transcritos, e para o efeito deverão introduzir os mesmos no programa SwissManager.  
1. Sistema Buchholz (médio) - Eliminar o pior adversário (37-0,1);  
2. Sistema Buchholz (total) - Não elimina (37- 0,0);  
3. Maior número de vitórias/Greater number of vitories (68);  
4. Média do Rating dos adversários (Eliminar o pior adversário) - (36 – 0,1).  
 
Nota: As classificações finais individuais e por equipas serão definidas pelo programa 
SuissManager. 
Poderá haver uma exceção para atribuição do 1º lugar individual quando dois jogadores 
terminem empatados com 5 vitórias cada, e a organização local o preveja e anuncie no seu 
regulamento de prova. Nesta situação haverá dois jogos com 10 minutos para cada jogador.  
Duas faltas de comparência implica a eliminação imediata do jogador na prova. 
 
Único  
A F.P.Damas estará presente sempre que possível nestes torneios, prestando o apoio 
técnico/administrativo. 
Os resultados e imagens do torneio serão divulgados pela F P damas no seu site oficial. 

Os Open Nacionais devidamente homologados constituem o Circuito Nacional de 
Opens, de onde se apura os 20 melhores para o Campeonato Nacional Individual de 
Semi-Rápidas e também as 6 melhores equipas para o Campeonato Nacional por 
Equipas Semi-Rápidas.  


