
O 
 I Campeonato Nacional por Equipas (CNE), organizado pela Federa-
ção Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), disputa-se na cidade do Minde-
lo de 17 a 21 de janeiro de 2018.  
 

 
A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO  
  

1. Têm direito a participação neste primeiro CNE 6 equipas representativas de 
clubes nacionais, conforme o seguinte: 

i. Uma equipa representativa de um clube da região de S. Vicente indi-
cado pela Associação de Xadrez de S. Vicente; 

ii.Uma equipa representativa de um clube da região de St. Antão indi-
cado pela Associação de Xadrez de St. Antão; 

iii.Uma equipa representativa de um clube da região do Sal indicado 
pela Associação de Xadrez de Sal; 

iv. Uma equipa representativa de um clube da região da Praia indicado 
pela Associação de Xadrez da Praia; 

v. Uma equipa representativa de um clube da região de S. Nicolau indi-
cado pela Associação de Xadrez de S. Nicolau; 

vi. Uma equipa representativa de um clube, diferente dos anteriores, a 
indicar pela organização. 

2. Os Clubes e os Jogadores participantes na prova terão que estar devida-
mente filiados na FCX na época 2017/2018 de acordo com a regulamenta-
ção em vigor.  

3. Equipas:  
O Campeonato Nacional por Equipas é disputado pelas equipas indicadas 
no n.º 1 e que confirmaram a sua participação.  

4. Jogadores:  
O Campeonato Nacional por Equipas é aberto a todos os jogadores filia-
dos pelo respectivo clube, limitada a inscrição e participação numa única 
 equipa de acordo com o presente regulamento.  

  
B – INSCRIÇÕES  
  
1. As inscrições das equipas e dos seus jogadores têm de ser efectuadas via 
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Plataforma de Inscrições Online em http://www.fcvx.org/inscricao-cne/. 
2. As inscrições só se tornam válidas após confirmação por parte da FCX. 
3. Qualquer informação respeitante aos procedimentos deve ser transmitida 

para competicoes@fcvx.org.   
4. Cada equipa terá de inscrever, obrigatoriamente, um mínimo de 4 jogadores 

e um máximo de 10, participando 4 por cada encontro.  
5. Cada jogador pode estar inscrito apenas numa só equipa.  
6. Cada equipa tem que apresentar obrigatoriamente um Capitão, que pode 

ser ou não jogador.  
7. Só poderá ser capitão de equipa um filiado no clube e maior de idade.   
8. No acto da inscrição será indicada a ordem dos jogadores, podendo ser alte-

rada apenas até ao último prazo de inscrições. 
9. As taxas de inscrição de cada equipa e os pazos de inscrição são os seguin-

tes: 

 primeiro prazo -até às 18:00 do dia 10 de Janeiro de 2018 -  2.500$00 

 segundo prazo -até  às 18:00 do dia 15 de Janeiro de 2018 -  4.000$00 

 
C – TÍTULOS, APOIOS DE PARTICIPAÇÃO E PRÉMIOS  
  
1. Á equipa vencedora será atribuído o título de Campeã Nacional de Equipas 

de 2017/2018. 
2. São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados.  
 
 
D – CONDIÇÕES TÉCNICAS  
  
1. O Campeonato Nacional por Equipas será disputado em sistema de todos 

contra todos, a uma  volta.  
2. Em cada encontro cada equipa apresentará 4 jogadores ordenados por ta-

buleiro de acordo com a ordenação apresentada na inscrição da equipa. Ou 
seja, o primeiro dessa lista de inscrição, será sempre o 1.º tabuleiro; o se-
gundo dessa lista será o 2.º tabuleiro se o primeiro participar no encontro 
ou será o 1.º tabuleiro se o primeiro não participar, e assim sucessivamente 
pelos restantes inscritos. 

3. Em cada encontro, cada equipa será composta com um mínimo de 2 jogado-
res nacionais; 

a)Consideram-se jogadores nacionais os de nacionalidade caboverdiana 
ou que residam em território de Cabo Verde há mais de 5 anos conse-
cutivos ou 10 anos interpolados; 

b)Consideram-se jogadores não nacionais os restantes não previstos na 
alínea anterior; 

4. Em cada equipa, a ordenação por tabuleiro dos jogadores para cada encon-
tro, além de ter de obedecer à ordenação apresentada na inscrição da equi-
pa, obrigará a que o  jogador de tabuleiro inferior não poderá ter mais de 
200 pontos Elo que o jogador de tabuleiro superior, ou seja,  o jogador do 
2.º tabuleiro não poderá ter mais de 200 pontos Elo que o jogador do 1.º 
tabuleiro, o do 3.º não poderá ter mais de 200 pontos Elo que do 2.º tabulei-
ro e o do 4.º não poderá ter mais de 200 pontos Elo que do 3.º tabuleiro.  
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5. O ritmo de jogo é de 90 minutos com 30 segundos de acréscimo por lance 
por jogador.  

6. As equipas têm de indicar a constituição dos jogadores que participam em 
cada encontro até 2 horas antes o início desse encontro. 

7. As constituições das equipas para cada encontro podem ser entregues atra-
vés da internet ou apresentando preenchido o respectivo formulário, po-
dendo ambos ser efectuados ou descarregados em  

  http://www.fcvx.org/formulario-de-apresentacao-da-equipa/ 
8. A pontuação do Campeonato Nacional por Equipas terá em conta os pontos 

de encontro, sendo atribuídos 3 pontos para a vitória, 2 para o empate, 1 
para a derrota e 0 para a falta de comparência.   

9. Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de 
Competições e Filiações da FCX actualmente em vigor (Artigo 31).   

10.Serão eliminadas as equipas que derem duas faltas de comparência colecti-
vas, sendo anulados os resultados onde a equipa esteve envolvida.  

  
E – CALENDÁRIO  
  
1. O sorteio dos emparceiramentos serão realizados em data a anunciar, na 

Sede da FCX.   
2. O calendário das jornadas do I Campeonato Nacional por Equipas é o seguin-

te:  
      

  1ª Jornada:  17 de Janeiro de 2018  - 20:30 H 
  2ª Jornada:  18 de Janeiro de 2018  - 20:30 H 
  3ª Jornada:  19 de Janeiro de 2018  - 20:30 H 
  4ª Jornada:  20 de Janeiro de 2018  - 20:30 H  
  5ª Jornada:  21 de Janeiro de 2018  - 14:30 H 
  Encerramento e Entrega dos troféus: 21/01/ 2018 -  19:00 H 

  
3. As condições de alojamento, alimentação e restantes condições de partici-

pação serão divulgados oportunamente. 
  
F – LOCAL DE ENCONTRO  
  
Os encontros serão realizados no Mindelo (S. Vicente) em local  a anunciar e 
decorrerão todos de forma concentrada. 
  
G – DIRECÇÃO DE PROVA E ARBITRAGEM 
  
1. A Federação Cabo-verdiana de Xadrez designará os membros da Direcção de 

Prova e a equipa de arbitragem.   
a)  Compete à Direcção da Prova:  

i. Colaborar com os clubes na solução de eventuais problemas de organiza-
ção;  
ii.Resolver todos os casos omissos no presente regulamento.  

b)  Compete à arbitragem:  
i.  Desempenhar as funções que lhe são atribuídas pelas Regras de 
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 Jogo do  Xadrez da FIDE  e pela regulamentação da FCX em vigor;  
ii.  Receber a constituição das equipas intervenientes em cada encon-

tro,  dando cumprimento ao Art.º 26.º do RCF;  
iii.  Assinalar o início e o termo da sessão, accionando os relógios no 

momento fixado para o começo ou continuação das partidas;  
iv.   Garantir a existência de condições adequadas à prática do Xadrez du-

rante as partidas;  
 
 
H – LITIGÍOS TÉCNICO-DESPORTIVOS  
  
1. As equipas participantes terão o prazo de 2 horas após o término do encon-

tro, para apresentar Protesto Escrito à Direcção de Prova, devendo-o entre-
gar ao árbitro e enviando uma cópia para o e- mail competicoes@fcvx.org.  

2. A Direcção da Prova terá 2 horas após receber o protesto, para decidir  o 
protesto, sendo a decisão publicada no site da FCX e comunicada aos Clu-
bes.   

3. Todos os Protestos terão de ser acompanhados duma caução equivalente a 
10.000$00 em numerário ou cheque à ordem da FCX, a qual será devolvida 
se o recurso obtiver provimento.  

  
I – CONTROLO ANTIDOPAGEM  
  
1. Todos os participantes deverão, no final da sua partida e antes de abando-

narem a sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresen-
tação ao controlo antidopagem.  

2. Os participantes que não cumprirem esta regra incorrerão nas seguintes 
sanções:  

 1º) Suspensão imediata de participação na prova;  
 2º) Instauração de processo disciplinar e aplicação de multas previstas na 
 legislação em vigor;   
 3º) Instauração de um processo disciplinar complementar pela FCX;  
 4º) Multa adicional a pagar à FCX de valor igual à comparticipação finan
 ceira gasta para esse jogador participar nesta competição.  
  
J – SANÇÕES  
  
1. Para além das sanções relativas ao controlo antidopagem e das previstas por 

conduta incorreta no Regulamento de Disciplina, estão também sujeitas a 
sanções, as seguintes situações.   

2. As faltas de comparência de uma equipa, não aceites pela Direção de Prova, 
implicam pagamento de uma coima no valor de 25.000$00 e instauração de 
respetivo processo disciplinar.  

3. As faltas de comparência, de um jogador, não aceites pela Direção de Prova, 
implicam o pagamento de uma coima no valor de 2.500$00 por cada falta 
individual e instauração de respetivo processo disciplinar. 

4. A eliminação de equipas que receberam apoio e condições de alojamento, 
por faltas não aceites, implica o ressarcimento à FCX dos montantes corres-
pondentes.  
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K – DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
1. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições 

contidas no presente regulamento, dos regulamentos da FCX e da FIDE no 
que aplicáveis.   

2. A forma de comunicação e envio de informação para o e-mail competico-
es@fcvx.org pode  ser alterada por outra forma, desde que devidamente 
comunicada a todos os clubes envolvidos.  

3.  Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os 
Regulamentos da FCX e da FIDE.  

4. Todos os jogadores estão proibidos de transportarem para o recinto da 

prova qualquer equipamento electrónico tais como telemóveis, smartpho-

nes, tablets, computadores, etc., sob pena dos infractores serem desqualifi-

cados da prova, mesmo que o equipamento transportado se encontre des-

ligado. 

5. Não será permitida, na área de jogo, indumentária considerada inapropria-

da. 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 indumentária considerada imprópria.  

6. A prova será homologada pela FIDE. 
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