
Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

N.º 5/2019 

24/04/2019 

COMUNICADO 
CAMPEONATOS NACIONAIS DE VETERANOS: 

• Alterações regulamentares;  

• Logistica; 

C 
onforme está previsto, numa organização conjunta da FCX e da Câ-

mara Municipal dos Picos, vão realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de 

Abril de 2019 naquele concelho, mais concretamente na Pousada 

Cantinho (Achada Leitão), os primeiros Campeonatos Nacionais de 

Veteranos que fazem parte das Festividades de Nhu Sior du Mundu 2019.  

Tendo em consideração os jogadores inscritos, a organização decidiu introdu-

zir algumas alterações no Regulamento inicial, conforme o seguinte: 

A – ESCALÕES 

Embora a FCX reconheça, para a presente época,2 escalões de veteranos 

(Veteranos +50  e  Veteranos +65 ), este I Campeonato Nacional de Veteranos 

será jogado num único escalão denominado só por “Veteranos”, abrangendo 

todos os jogadores nascidos em 1969 ou antes desse ano. 

 

D – TÍTULOS E PRÉMIOS 

1. Ao vencedor será atribuído o título de Campeão Nacional de Veteranos 

2018/19.  

2. São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados.  

 

E – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

1. O Campeonato Nacional Individual de Veteranos, jogar-se-á no sistema 

Suíço de 5 sessões; 

2. O ritmo de jogo será de  90 minutos com um acréscimo de 30 segundos 

por cada lance por jogador; 

3. Os emparceiramentos serão efetuados pelo programa Swiss Manager. 

4. Os critérios de desempate serão os constantes no Regulamento de Com-

Para conhecimento dos participantes e demais interessados.  
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petições da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, e serão aplicados auto-

maticamente para todos os lugares da classificação que não envolvam o 

título de campeão.  

5. Para o título de campeão, se existirem jogadores com o mesmo número 

de pontos no final da última sessão, será efetuado um match de 2 parti-

das de 5 minutos, caso sejam 2 os jogadores empatados; ou uma poule a 

1 volta com partidas de 5 minutos, se forem mais de 2 os jogadores em-

patados. 

6. Caso após a aplicação deste critério, se para apuramento do título de 

campeão, continuar a haver jogadores com o mesmo número de pontos, 

utilizar-se-á o sistema Armageddon de 5 – 4 com as pretas a necessitar 

apenas do empate. Preferencialmente as partidas de desempate serão 

realizadas após terminar a última partida da 5.ª sessão. 

7. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. 

Não serão atribuídos byes para faltas anunciadas. 

8. A Direção de Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas oportuna-

mente.  

F– CALENDÁRIO E ZONA DE JOGO 

1. A prova será disputada em local a designar e terá o seguinte calendário: 

Dia 26 de Abril até 19:00 H    Acreditação 

Dia 26 de Abril —20:00 H       Cerimónia Abertura 

Dia 26 de Abril —20:30 H      1.ª Sessão 

Dia 27 de Abril —10:00 H      2.ª Sessão 

Dia 27 de Abril —16:00 H       3.ª Sessão 

Dia 28 de Abril —09:30 H       4.ª Sessão 

Dia 28 de Abril —15:00 H       5.ª Sessão 

Dia 28 de Abril —a definir    Cerimónia de Encerramento e Entrega dos  

                  Troféus efetua-se logo após o término de  

                                                         todos os jogos 

2. O jogador que chegar atrasado terá o relógio a contar e perderá caso não 

compareça na sala de torneio antes de decorridos 30 minutos após a ho-

ra marcada.  

3. Só é permitida a presença na área de jogo dos jogadores cujos jogos es-

tão a decorrer e dos oficiais da FCX, devendo todos estar devidamente 

credenciados; 

4. O acesso à zona de jogo poderá estar aberto ao público, que deverão 

manter absoluto silêncio para não perturbar os xadrezistas em competi-

ção.  Nesta zona os telemóveis, tablets e aparelhos idênticos têm de estar 

desligados. 
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PARTIDAS DA PRAIA PARA PICOS 

5. Os jogadores não devem abandonar a área de jogo, salvo para acesso às 

casas de banho, e, mesmo neste caso, só o poderão fazer com autoriza-

ção do árbitro. 

6. Uma vez terminada a partida, os jogadores têm que abandonar a área de 

jogo, e passam a funcionar como público. 

7. Só será permitido tirar fotografias dentro nos primeiros 10 minutos de 

cada sessão e com máquina fotográfica. 

8. A organização poderá solicitar a retirada e impedir a entrada na zona de 

jogo a quem estiver a perturbar o normal decurso da prova, ficando ao 

seu critério essa avaliação. 

O Regulamento completo, já com as alterações aqui introduzidas, pode ser 

consultado aqui.  

 

A organização da competição preparou um suporte logístico que esperamos ser 

do agrado de todos e que sirva os interesses do evento. 

Assim, passamos a divulgar alguns elementos desse suporte Logístico. 

Será disponibilizado um Serviço de Transportes entre a cidade da Praia e os Pi-

cos e vice-versa. O Horário será o seguinte: 

 

DIA HORA  LOCAL PARTIDA PASSAGEIROS 

26/ABR 

(SEXTA-

FEIRA)   

18:15 H 
AX PRAIA 

(Pracinha) 

• Comitiva da Praia (3)  

• Comitiva Sal (3) 

• Filoreno Silva (S.Nicolau) 

• Aguinaldo Vera Cruz 

18:30 H AEROPORTO 

• Pessoal S. Vicente (4): Carlos 

Mões, Helena Mões, Helena 

Carapinha e Luís Fernandes 

27/ABR 

(Sábado) 
09:30 H 

AX PRAIA 

(Pracinha) 

• Comitiva Praia (3) 

• Comitiva Sal (3) 

• Comitiva S. Vicente (3) 

28/ABR 

(Domingo) 
09:00 H 

AX PRAIA 

(Pracinha) 

• Comitiva Praia (3) 

• Comitiva Sal (2) 

• Comitiva S. Vicente (4) 

Comitiva Praia: Francisco Livramento, Mário Tavares e David Anes; Comitiva Sal:  Augusto Reis, 

Álvaro Quatorze, Bevely Gomes; Comitiva S. Vicente: Carlos Mões, Helena Mões, Aguinaldo Vera 

–Cruz;  

https://fcvx.org/_files/200001656-c1829c27ad/REGULAMENTO%20I%20CAMPEONATO%20NACIONAL%20VETERANOS_final.pdf


Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

 

A programação de todo o evento está assim definida: 

 

LOCAL PARTIDA DIA HORA PARTIDA PASSAGEIROS 

26/ABR 

(SEXTA-

FEIRA)   

Após terminarem 

todas as partidas 

• Comitiva Praia (3) 

• Comitiva Sal (3) 

Pousada Cantinho 

(Achada Leitão)   

27/ABR 

(Sábado) 

Após terminarem 

todas as partidas 

• Comitiva Praia (3) 

• Comitiva Sal (3) 

28/ABR 

(Domingo)  

16:00 H 
Helena Carapinha (p/

Aeroporto) 

Após terminarem 

todas as partidas 

• Francisco Carapinha 

• Comitiva Praia (3) 

• Comitiva Sal (3) 

• Comitiva S. Vicente (3) 

29/ABR 

(Segunda-

feira)  

04.30Horas José Gomes  (Sal) 

08.00Horas Luís Fernandes (S. Vicente) 

11.30Horas Filoreno Silva (S. Nicolau) 

Até 20:00 H Acreditação 

20:00 H Cerimónia Abertura 

20:30 H 1.ª Sessão 

23:00 H CEIA/BUFFET 

10:00 H 2.ª Sessão 

14:00 H Almoço 

16:00 H 3.ª Sessão 

20:00 H JANTAR (só para os hospedados na Pousada do Cantinho) 

09:30 H 4.ª Sessão 

13:30 H Almoço 

15:00 H 5.ª Sessão 

18:30 H Entrega de troféus e Cerimónia de Encerramento 

20:00 H JANTAR (só para os hospedados na Pousada do Cantinho) 
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