
DO CIRCUITO 
 

INTRODUÇÃO 

O Circuito Nacional de Xadrez Online DOMINGOS EM CASA é um conjunto de 
torneios Blitz organizados pela FCX e disputados na plataforma Chess.com. 
Os torneios serão realizados aos Domingos, durante o mês de Maio 2020, to-
dos com início às 16:00 Horas, e de acordo com o seguinte: 
 

1. 03/05/2020—Campeonato Nacional Online Blitz; 
2. 10/05/2020—Torneio Comemorativo Dia das Mães; 
3. 17/05/2020—Torneio Comemorativo Dia da Cidade da Praia; 
4. 24/05/2020—Torneio Comemorativo da Língua Nacional; 
5. 31/05/2020—Torneio Comemorativo Dia da Comunicação Social; 

 

PONTUAÇÃO 

A pontuação final do Circuito será obtida pela soma das 3 melhores pontua-
ções com base nas classificações das 5 provas acima mencionadas. 
A pontuação em cada prova será obtida de acordo com a seguinte tabela: 
 

 1.º Classificado—30 pontos; 
 2.º Classificado—25 pontos; 
 3.º Classificado—20 pontos; 
 4.º Classificado—15 pontos; 
 5.º Classificado—12 pontos; 
 6.º Classificado—10 pontos; 
 7.º Classificado—9 pontos; 
 8.º Classificado—8 pontos; 
 9.º Classificado—7 pontos; 
 10.º Classificado—6 pontos; 
 11.º ao 13.º Classificados—5 pontos; 
 14.º ao 20.º Classificados—4 pontos; 
 21.º ao 30.º Classificados—3 pontos; 
 31.º ao 40.º Classificados—2 pontos; 
 Restantes Classificados—1 pontos; 

REGULAMENTO 

FCX 

  
Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



DESEMPATES 

Em caso de igualdade pontual no final do Circuito serão aplicados sucessiva-
mente os seguintes critérios de desempate: 

1. Resultados entre os jogadores empatados nas 3 provas contabilizadas 
para a pontuação final; 

2. Resultados entre os jogadores empatados em todas as provas; 
3. Maior número de vitórias obtidas nas 3 provas contabilizadas para a pon-

tuação final; 
4. Maior número de vitórias obtidas com pretas nas 3 provas contabilizadas 

para a pontuação final; 
5. Maior número de vitórias obtidas nas 5 provas; 
6. Maior número de vitórias obtidas com pretas nas 5 provas; 
 

TÍTULOS E PRÉMIOS 

1. Ao jogador vencedor será atribuído o título de Campeão Nacional Circuito 

Online Blitz de 2020. 

2. São atribuídos troféus aos primeiros 5 classificados. 

 

DOS TORNEIOS 
 

A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Podem participar nos Torneios do Circuito Nacional Blitz DOMINGOS EM CASA, 

todos os jogadores que sejam membros do Grupo Federação Cabo-verdiana de 

Xadrez da Chess.com, com excepção do 1.º torneio do Circuito (Campeonato 

Nacional Online Blitz Individual) que é exclusivo para os jogadores activos como 

membros da Federação Cabo-verdiana de Xadrez! - SOMENTE FILIADOS 2020, 

na Chess.com, conforme regulamento próprio (aqui) . 

 

B – INSCRIÇÕES 

1. As inscrições são efectuadas no endereço onde decorrerá cada uma das 

competições e serão abertas 1 (uma) hora antes do início de cada torneio. 

2. As inscrições são gratuitas; 

 

C – TÍTULOS E PRÉMIOS 

 

São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados. 

 

D – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

1. Todos os Torneios do Circuito Nacional de Xadrez Online DOMINGOS EM 
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CASA  serão disputados em partidas de 3 minutos mais 2 segundos de acrés-

cimo por cada lance por jogador (3’+2’’). 

2. Cada competição será disputada em 7 sessões no Sistema Suíço; 

3. Os emparceiramentos serão efetuados pela própria plataforma onde será 

disputada a competição. 

4. A pontuação de cada um dos torneios do Circuito será a soma dos pontos 

obtidos em cada encontro, sendo atribuídos 1 ponto para a vitória, 1/2 pon-

to para o empate e 0 para a derrota ou para a falta de comparência. 

5. Serão aplicados os critérios de desempate da plataforma Chess.com. 

6. As prova serão realizadas conforme o Calendário apresentado na Introdução 

do Circuito e a primeira sessão, de qualquer um dos torneios, terá início às 

16:00 Horas. As sessões seguintes iniciar-se-ão imediatamente após ter ter-

minado a última partida da sessão anterior. 

 

E – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições 

contidas no presente regulamento e dos regulamentos da FCX e da FIDE no 

que aplicáveis. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os 

Regulamentos da FCX e da FIDE. 

3. A prova é oficializada pela FCX. 
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