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1- CONDIÇÕES GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO  

1.1. O Campeonato Regional de xadrez individual absoluto é organizado pela 

Associação de Xadrez de Santo Antão (AXSA) com o apoio da Federação 

Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) e disputa-se nos dias 27,28 e 29, de Agosto 

no centro Sete Sóis Sete Luas, em Povoação; Ribeira Grande. 

 

2 – INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições no campeonato deverão ser efetuadas em 

https://www.fcvx.org/copia-de-inscricao-cria-sv/ até às 18:00 Horas do próximo 

dia 24 de Agosto. Na altura da inscrição o jogador já deve estar filiado para a 

presente época. 

2.2. A taxa de inscrição é de quinhentos escudos (500$00) e deverá ser 

depositada ou pago diretamente na organização da prova. 

2.3. O não pagamento da taxa de inscrição implica a não participação no referido 

campeonato.  

 

3 –CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES .  

3.1. As sessões realizar-se-ão em centro Sete Sóis Sete Luas, segundo o 

calendário seguinte:  

 

 1ª Sessão a 27 de Agosto de 2021 (Sexta-feira) às 19:00 horas; 

 2ª Sessão a 28 de Agosto de 2021 (Sábado) às 14:00 horas; 

 3ª Sessão a 28 de Agosto de 2021 (Sábado) às 20:00 horas; 

 4ª Sessão a 29 de Agosto de 2021 (Domingo) às 10:00 horas; 

 5ª Sessão a 29 de Agosto de 2021 (Domingo) às 16:00 horas; 

 

4 – TÍTULOS E PRÉMIOS 

4.1. Ao vencedor será atribuído o título de Campeão Regional Individual 

Absoluto 2021. 

REGULAMENTO 

https://www.fcvx.org/copia-de-inscricao-cria-sv/
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4.2. São atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados; 

 

5 – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 

5.1. O campeonato jogar-se-á no sistema Suíço de até 5 sessões. 

5.2. Conforme o número de jogadores em prova, poderá haver ajustamento 

de número de sessões a realizar. 

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

por cada lance por jogador; 

5.4. Os emparceiramentos serão efetuados pelo programa Swiss Manager. 

5.5. Os critérios de desempate serão os que constam no Regulamento de 

Competições da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, e serão aplicados 

automaticamente para todos os lugares da classificação. 

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

5.7. Não serão atribuídos byes para faltas anunciadas. 

5.8. A Direção de Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas 

oportunamente. 

5.9. O jogador de nacionalidade cabo-verdiana melhor classificado será o 

representante da AXSA na fase preliminar do Campeonato Nacional 

Individual Absoluto a ser realizado pela FCX. 

 

6. – CONTROLO ANTIDOPAGEM 

6.1. 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. 

6.2. Os participantes que não cumprirem esta regra incorrerão 

a suspensão imediata de participação na prova. 

 

 

7. -COMITÉ DE APELO 

7.1. Será designado um comité de apelo cuja composição será a seguinte 

7.1.1. Director da Prova; 

7.1.2. Árbitro Principal; 
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7.1.3. Um representante dos jogadores; 

7.2. Das decisões do Comité de Apelo não haverá recurso. 

7.3. Qualquer protesto a submeter ao Comité de Apelo terá de ser 

efectuado por escrito, em português, no prazo máximo de 15 minutos 

após o fim da sessão, acompanhado de uma caução no valor de 

3.000$00 (três mil escudos).  

7.4. A caução será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de 

Apelo lhe seja favorável, caso contrário reverterá para a Organização.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das 

disposições contidas no presente regulamento, dos regulamentos da FCX 

e da FIDE no que aplicáveis. 

8.2. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em 

conta os Regulamentos da FCX e da FIDE. 

8.3. Todos os jogadores estão proibidos de transportarem para o recinto 

da prova qualquer equipamento electrónico tais como telemóveis, 

smartphones, tablets, computadores, etc., sob pena dos infractores 

serem desqualificados da prova, mesmo que o equipamento transportado 

se encontre desligado. 

8.4. Não será permitida, na área de jogo, indumentária considerada 

inapropriada. Assim, não terá acesso à área de jogo, mesmo que tenha 

credenciação para tal, quem trajar com calções, quem calçar chinelos, 

quem usar chapéu ou boné ou usar outra indumentária considerada 

imprópria; 

8.5. A prova será homologada pela FCX e pela FIDE. 


