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Regulamento do Campeonato Regional de Xadrez por Equipas – 2018/2019 
 
1- CONDIÇÕES GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO  
1.1. O Campeonato regional de xadrez por equipas é organizado pela Associação de 
Xadrez de S. Vicente (AXSV) com o apoio da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) e 
disputa-se nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2019, Centro de Estágio do Estádio Adérito 
Senna. 
1.2. Têm direito a participar nesta prova todos os clubes nela filiados, com o número de 
equipas que pretenderem.  
 
2 - INSCRIÇÕES  
2.1. As equipas com direito a participar no Campeonato, terão que efectuar aqui a sua 
inscrição até ao dia 20 de Março, pelas 18:00 horas. 
2.2. A lista completa e ordenada dos jogadores participantes, elaborada nos termos do 
Regulamento de Competições da FCX, terá que acompanhar a referida inscrição, 
terminando igualmente nessa data a filiação dos jogadores que ainda o não fizeram.  
2.3. Cada equipa terá de ser constituída por no máximo 6 jogadores, apresentando 4 
jogadores em cada encontro. 

§ Cada jogador só pode estar inscrito numa única equipa. 
2.4. Cada equipa terá de apresentar um capitão de equipa que poderá ser, ou não, um dos 
jogadores da equipa. 

§ O Capitão de equipa só pode estar inscrito numa equipa, ou seja não pode ser 
capitão em mais que uma equipa ou capitão numa equipa e jogador noutra. 

2.5. Em cada encontro os 4 jogadores participantes nesse encontro têm obrigatoriamente 
que ser ordenados segundo a ordem de inscrição inicial; 
 
3 – SISTEMA DE JOGO, CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES  
3.1. O Campeonato será organizado numa só fase em sistema de todos contra todos (round-
robin).  
3.2. As sessões realizar-se-ão Centro de Estágio do Estádio Adérito Senna, segundo o 
calendário seguinte:  
1ª Jornada – 22/03/2019 (Sexta -feira) - 20:00h  
2ª Jornada – 23/03/2019 (Sábado)  - 14:00h 
3ª Jornada – 23/03/2019 (Sábado)  - 20:00h 
4ª Jornada – 24/03/2019 (Domingo) - 10:00h 
5ª Jornada – 24/03/2019 (Domingo) - 15:00h 
3.3. O emparceiramento dos jogos será efetuado uma hora antes do inicio da 1.ª sessão 
 
4 – INÍCIO, RITMO E REGRAS ESPECIAIS DE JOGO  

https://www.fcvx.org/regional-equipas-s-vicente/
https://www.fcvx.org/regional-equipas-s-vicente/
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4.1. As partidas serão disputadas ao ritmo de 1:30 horas por jogador, acrescidos de 30 
segundos por lance.  
4.2. O tempo de espera mínimo para que cada jogador dê início à sua partida é de 30 
minutos, após o que poderá ser-lhe averbada derrota por falta de comparência; nenhum 
encontro pode começar sem que seja iniciado com pelo menos 2 jogadores de cada equipa; 
4.3. Caso uma das equipas se apresente com pelo menos esse número mínimo, será dado 
início à contagem do tempo nos 4 relógios para a equipa adversária.  
 
5 – SISTEMA DE DESEMPATE  
5.1. Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, serão aplicados os critérios 
de desempate previstos no Regulamento das Competições da FCX, de que se transcrevem 
nos pontos seguintes os aspetos fundamentais, com as adaptações indicadas no ponto 5.3.  
5.2. A classificação final é determinada pela soma dos pontos obtidos por cada equipa, 
atribuídos do seguinte modo em cada encontro:  
• 3 pontos pela vitória (resultados 4-0, 3½-½, 3-1 e 2½-½);  
• 2 pontos pelo empate (resultado 2-2);  
• 1 ponto pela derrota (0-4, ½-3½, 1-3, 1½-2½);  
• 0 pontos por falta de comparência.  
5.3. Se duas ou mais equipas obtiverem o mesmo número de pontos, e permanecerem 
empatadas após a aplicação dos pontos anteriores, a respetiva classificação final será 
determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios:  
a) Resultado entre as equipas empatadas, desde que tenham jogado entre si;  
b) Pontos de tabuleiro; 
c) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  
d) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);  
e) Sonneborn-Berger [35] (0,0,N,N,0,N,N);  
 
6– TÍTULOS E PRÉMIOS 
6.1. Ao vencedor será atribuído o título de Equipa campeã Regional, que representará a 
região no campeonato nacional por equipas 
6.1.1. Caso o vencedor for a atual campeã nacional, o representante da Associação de São 
Vicente será o segundo melhor qualificado. 
6.2. São atribuídos troféus aos melhores classificados. 
 
7 – DIREÇÃO E ARBITRAGEM  
7.1. A Direção da prova e coordenação da arbitragem serão asseguradas pela organização.  
 
8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Esta prova será homologada pela FCX e pela FIDE. 
8.2. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas 
no presente regulamento; dos regulamentos da FCX e da FIDE no que aplicáveis. 
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8.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os 
Regulamentos da FCX e da FIDE. 
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