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TORNEIO DE XADREZ TRIBUTO A “FRANCISCO 
CARAPINHA” 2019 

 
 

 

 

REGULAMENTO 
 

1- CONDIÇÕES GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO  

 
1.1. O “torneio tributo a” é um torneio fechado, organizado pela Associação de Xadrez 
de S. Vicente (AXSV) que tem como objetivo de homenagear figuras públicas e 
privadas que ao longo do tempo tem vindo a trabalhar para a elevação do xadrez em 
São Vicente e em Cabo Verde. 
1.2. A participação no mesmo é mediante convite da AXSV.  
1.3. Terão direito de participar os vencedores de campeonatos anteriores realizados pela 
AXSV, pela FCX e convidados. 
1.4. A edição 2019 será homenageado o Sr. Francisco Carapinha. 
1.5. O torneio será realizado nos dias de 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15 e 16 de Agosto de 
2019 no Centro de Estágio Adérito Senna. 
 
 
 

2 –CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES .  
2.1. As sessões tem o calendário seguinte:  
 

• 1ª Sessão – 05 de Agosto as 20 horas (segunda-feira); 

• 2ª Sessão – 06 de Agosto as 20 horas (terça-feira); 

• 3ª Sessão – 07 de Agosto as 20 horas (quarta-feira); 

• 4ª Sessão – 08 de Agosto as 20 horas (quinta-feira); 

• 5ª Sessão – 13 de Agosto as 20 horas (terça-feira); 

• 6ª Sessão – 14 de Agosto as 20 horas (quarta- feira); 

• 7ª Sessão – 15 de Agosto as 20 horas (quinta- feira); 

• 8ª Sessão – 16 de Agosto as 20 horas (sexta- feira); 

• 9ª Sessão - 17 de Agosto as 17 horas (sábado) 
 

3– PREMIAÇAO 
3.1 São atribuídos prémios aos primeiros 3 classificados. 

 

4 – CONDIÇÕES TÉCNICAS 
4.1. O torneio AXSV tributo a “Francisco Carapinha” terá um número máximo de 

10 xadrezistas. 
4.2. O torneio será jogado no sistema Round Robin (todos contra todos). 
4.3. O ritmo de jogo será de 90 minutos com um acréscimo de 30 segundos por 

cada lance por jogador. 
4.4. Os emparceiramentos serão efetuados pelo programa Swiss Manager.  
4.5. Os jogos poderão ser antecipados caso houver um acordo prévio entre os 

jogadores interessados e a direção do torneio, não podendo antecipar a 
primeira e a última sessão. 

4.6. Os critérios de desempate serão os que constam no Regulamento de 
Competições da FIDE e da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, e serão 
aplicados automaticamente para todos os lugares da classificação. 

4.7. A Direção de Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas pela AXSV. 
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5 – CONTROLO ANTIDOPAGEM 
 

5.1. Todos os participantes deverão, no final de cada partida e antes de abandonarem a 
sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua possível apresentação 
ao controlo antidopagem. 

5.2.    Os participantes que não cumprirem esta regra incorrerão a suspensão 
imediata de participação na prova. 

 
6– DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1       Esta prova será homologada pela FCX e pela FIDE. 
6.2      A participação presume a aceitação expressa das disposições contidas no 

presente regulamento, dos regulamentos da FCX e da FIDE no que aplicáveis. 
6.3     Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os 

Regulamentos da FCX e da FIDE. 
6.4     A participação nesta prova implica a aceitação deste regulamento. 
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