PROGRAMA DO TORNEIO
13H45 - Receção e Boas Vindas
14h00 - Início do Open

28º Open Nacional de Damas
Organização do NAC
Cucujães - Oliveira de Azeméis
Centro Cultural de Cucujães, Rua do Mosteiro,
ao lado da Junta de Freguesia

Prova do Calendário Nacional da FPD
- Todos os classificados recebem também uma taça
ou um objeto à escolha;

28 de Abril 2018 - 14h00m

- Todas as equipas participantes recebem uma taça

Contatos:
José Pereira - 934 229 265
António Pinho - 962 868 851
Prémios
Prémios à escolha a todos os jogadores
Taças ou troféus a todas as equipas

Comissão Técnica:
Vitor Oliveira
José Pereira
Luís Sá
Justino Miguel
E será servido no final um lanche convívio

APOIOS:
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Junta de Freguesia de Cucujães
Instituto Português Desporto e Juventude
Empresas da região

Contactos
José Pereira 934 229 265
António Pinho 962 868 851

O NAC - Núcleo de Atletismo de Cucujães tem o prazer de organizar o
28º OPEN de Damas, prova da Federação Portuguesa de Damas.
Saudámos todos os participantes e desejamos a todos a melhor sorte
para os jogos que vão disputar e que o torneio se desenvolva com
muito desportivismo e fairplay.
Agradecemos a vossa presença, que muito nos honra, e esperamos
que possamos contar convosco para que este torneio possa ser
considerado um dos melhores a nível nacional.

Regulamento
1. Disposições Gerais
Centro Cultural de Cucujães, Rua do Mosteiro, ao lado da Junta de Freguesia
2. Inscrições
2.1 Neste Open podem inscrever-se todos os jogadores em nome individual ou
colectivo.
2.2 - As inscrições devem ser feitas até ao dia 27 de Abril, na secretaria da Junta
de Freguesia de Cucujães ou através dos contactos de telefone.
2.3 - O valor das inscrições é de 5 Damas por jogador e 10 por equipa, os jogadores
da freguesia de Cucujães estão isentos.
2.4 - Os jogadores que se inscrevam no dia do jogo, só participam a partir da 2ª sessão.
3. Disposições regulamentares
3.1. - O Torneio disputa-se pelo sistema suíço de emparceiramento, em cinco
sessões. Cada partida constará de quatro jogos e cada jogador é concedido
o tempo de 30 minutos.
3.2. - As faltas de comparência serão marcadas 30 minutos após o início da
2ª sessão.
3.4. - O Primeiro emparceiramento será pelo ELO actual da Federação Nacional
de Damas em vigor. Os emparceiramentos seguintes serão efectuados no final
de cada sessão pelo programa em vigor da Federação.
3.5. - Todos os jogos são de abertura livre.
4. Classificações
4.1. - Serão atribuídos 1 Ponto à vitória, 0.5 pontos ao empate e 0 pontos à
derrota e falta de comparência.
4.2. - Haverá uma classificação individual e uma colectiva. Contam para a
classificação colectiva os quatro jogadores da equipa melhores classificados.
4.3. - Para classificação individual e colectiva aplica-se o programa do computador.
5. Diversos
5.1. - Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização e comissão
técnica, não havendo recurso das decisões.

