
 
 

Época Desportiva 2019 

Regulamento 

 

O Campeonato Regional Individual Absoluto de S. Nicolau será organizado pela 

Associação de Xadrez de São Nicolau em parceria com a Federação Cabo-Verdiana de 

Xadrez e decorrerá de 04 a 07 de Julho de 2019, na Biblioteca Municipal de Ribeira 

Brava.  

 

A- Direito de Participação 

 

1-Podem participar no campeonato todos os jogadores residentes na ilha de São Nicolau, 

nos três meses antes da prova e que estejam devidamente filiados na FCX, através da 

A.X. S. Nicolau. 

 

B- Inscrições 

 

1-As inscrições podem ser feitas até às 23h59 minutos do dia 03/07/2019, no link da 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez criado para o efeito (https://www.fcvx.org/inscricao-

campeonato-regional-individual-absoluto-s-nicolau/). 

 

2-As inscrições são grátis. 

 

C-Títulos e troféus 

 

1-Ao jogador vencedor será atribuído o título de Campeão Regional Individual Absoluto 

de S. Nicolau, época 2019 e ganhará o direito de representar a ilha de São Nicolau na fase 

preliminar do Campeonato Nacional Individual Absoluto. 

 

2-São atribuído troféus aos três primeiros classificados.  

 

 

 

https://www.fcvx.org/inscricao-campeonato-regional-individual-absoluto-s-nicolau/
https://www.fcvx.org/inscricao-campeonato-regional-individual-absoluto-s-nicolau/


 
 

D-Condições Técnicas 

 

1-O campeonato será disputado no sistema de todos contra todos (Round Robin), se o 

número de jogadores for igual ou inferior a seis ou no sistema Suiço se os inscritos forem 

superiores a seis. 

 

2-O campeonato será jogado em partidas de 90 minutos com 30 segundos de acréscimo 

por lance. 

 

3-O emparceiramento será efectuado de acordo com a tabela de Berger, no caso de 6 ou 

menos jogadores ou no programa Swiss Manager caso haja mais de seis jogadores 

inscritos. 

 

4-Serão aplicados os critérios de desempates estipulados no Regulamento de 

Competições da FCX actualmente em vigor. 

 

 5 - Em caso de empate no primeiro lugar, os desempates para atribuição do título de 

Campeão Regional, e só para a atribuição do título, serão os seguintes e pela ordem 

indicada:  

Para 2 jogadores empatados: 

 Match de 2 partidas de 3 minutos + 1 segundo incremento a partir do 1.º lance  

Para mais de 2 jogadores empatados:  

 Round Robin com partidas de 3 minutos + 1 segundo incremento a partir do 

1.ºlance  

Caso persistam os empates utilizar-se-á o sistema Armageddon de 5 – 4 com as pretas a 

necessitar apenas do empate. 

 6-Serão eliminados os jogadores que derem mais de duas faltas de comparência. Não são 

atribuídos byes para faltas anunciadas. 

 

 

 

 



 
 

E-Calendário 

 

1-Em caso do torneio se disputar em sistema de Round Robin, o sorteio do 

emparceiramentos será realizado duas horas antes do início da prova. 

 

2-A sessão de abertura terá lugar às 16h30 horas. 

1ªSessão: 04 de Julho-17h00 

2ªSessão: 05 de Julho-10h00 

3ªSessão:05 de Julho-18h00 

4ªSessão: 06 de Julho-10h00 

5ªSessão:07 de Julho-10h00 

 

Encerramento e entrega dos troféus: 07 de  Julho  às 20h30.  

 

F-Direção da Prova e Arbitragem 

 

1-A prova será dirigida e arbitrada por Handly Novo Soares a quem é atribuída toda a 

responsabilidade pelo normal decorrer das sessões. 

 

G-Litígios Técnico-Desportivo 

 

1-Os jogadores têm um prazo de 30 minutos após o jogo, para apresentarem os seus 

protestos ou reclamações. 

2 - Qualquer protesto a submeter ao Comité de Apelo terá de ser efectuado por escrito, 

em português, no prazo máximo de 30 minutos após o fim da sessão, acompanhado de 

uma caução no valor de 10.000$00 (dez mil escudos). 

3-A Direção da prova terá 1 hora após a recepção do protesta para pronunciar. 

4 - Das decisões do Comité de Apelo não haverá recurso. 

5 - A caução será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de Apelo lhe seja 

favorável, caso contrário reverterá para a Organização. 

 

 



 
 

H-Sanções 

 

1-A má conduta e a indisciplina serão sancionadas segundo o Regulamento de Disciplina 

da FCX. 

I-Disposições Finais 

 

1-A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições neste 

regulamento e nos da FCX e da FIDE. 

2-Os jogadores estão proibidos de transportar para o local de jogo telemóveis, tablets e 

ou smartphones durante a prova. 

3-Os jogadores devem apresentar nos jogos devidamente trajados. 

4-Na impossibilidade de o campeão participar na fase preliminar de classificação para o 

campeonato Nacional Individual Absoluto, este será substituído pelo jogador 

imediatamente depois dele na classificação e assim sucessivamente para caso de 

impedimento do segundo classificado. 

5-A prova será homologada pela FCX e pela FIDE. 

6-Os casos omissos serão decididos pela organização da prova tendo em conta os 

Regulamentos da FCX e da FIDE. 

J – Controlo Anti-dopagem  

a)Todos os participantes deverão, no final da sua partida e antes de abandonarem a sala 

de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresentação ao controlo 

antidopagem. 

b)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;  

3º) Instauração de um processo disciplinar complementar pela FCX; 


