
ÉPOCA 2016/2017 

O  Campeonato Nacional Individual Absoluto será organizado pela 
Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), com o apoio DA Câmara 
Municipal do Sal e da Associação de Xadrez do Sal e decorrerá de 8 

a 11 de Setembro. 
 

A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Terão direito a participar no Campeonato Nacional Individual Absoluto 

2016/2017, desde que sejam de nacionalidade cabo-verdiana e estejam devi-

damente filiados na FCX, os seguintes jogadores: 

a) O Campeão Regional de S. Vicente; 

b) O Campeão Regional de S. Antão; 

c) O Campeão Regional do Sal; 

d) O Campeão Regional da Praia; 

e) O Campeão Regional de S. Nicolau; 

f) O jogador  com melhor Elo FIDE na lista da FIDE publicada no inicio de 

Agosto de 2017; 

g) Havendo vagas por não inscrição de jogadores apurados nas alíneas an-

teriores, estas serão preenchidas pelos jogadores com melhor Elo FIDE 

na lista da FIDE publicada no inicio de Agosto de 2017 e até perfazeram 

um total de seis (6) participantes; 

h) Caso alguma Associação não tenha apurado o seu Campeão Regional, ao 

abrigo da alínea 2 do Art.º 35.º do Regulamento de Competições e Filia-

ções, o seu representante será nomeado pela respectiva Associação que 

se responsabilizará totalmente por essa nomeação.  

 

B – INSCRIÇÕES 

1) As Associações terão de inscrever, obrigatoriamente até ao dia 31 de 

Agosto de 2017, os seus campeões Regionais ou os jogadores que deci-
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direm nomear. Caso não o façam até esta data perdem o direito de parti-

cipação.  

2) As inscrições têm de ser efetuadas via internet através de formulário que 

será disponibilizado proximamente e cujo endereço será devidamente 

divulgado. 

3) O jogador com o direito de participação indicado na alínea f) do número 

anterior, deverá comunicar, até dia 31 de Agosto de 2017, a sua preten-

são de participar e fazer a sua inscrição através do formulário que lhe se-

rá indicado; 

4) Os jogadores com possibilidade de serem apurados através da alínea g) 

do número anterior, deverão também inscrever-se até dia 31 de Agosto 

de 2017, através do formulário que será divulgado brevemente, demons-

trando assim a sua intenção de ocupar uma eventual vaga.  

5) Até ao dia 4 de Setembro estarão definidos os 6 jogadores participantes.  

6) As inscrições tornam-se válidas logo após o final do prazo em que foram 

efetuadas. Se for solicitado o cancelamento após o prazo de inscrição em 

que foi efectuada haverá uma penalização de 10.000$00. 

 

C – TÍTULOS E PRÉMIOS 

1. Ao jogador vencedor será atribuído o título de Campeão Nacional Individual 
Absoluto 2016/2017. 

2. São atribuídos troféus aos primeiros classificados. 

 

D – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 

1) O Campeonato Nacional Individual Absoluto - Fase Final será disputado 
em Sistema de todos contra todos a 5 rondas, em partidas de 90 minutos 
para 40 lances, mais 30 minutos para o resto da partida, com um acrésci-
mo de 30 segundos por lance por jogador, a partir do primeiro lance. O 
emparceiramento será efetuado pela tabela de Berger. 

2) Para todos os lugares da classificação que não envolvam o título de cam-
peão serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regula-
mento de Competições e Filiações da FCX actualmente em vigor (Artigo 
31). 

2.1) Caso haja empate entre 2 ou mais jogadores para atribuição o tí-
tulo de Campeão Nacional Individual Absoluto serão seguidos sucessi-
vamente os seguintes critérios de desempate: 

  2.1.1) Se forem 2 os jogadores empatados, jogarão um match 
  de 2 partidas de 3 minutos com 2 segundos de acréscimo por 
  lance (3’+2’’). Se ainda assim continuarem empatados, joga-
  rão tantas partidas de 3 minutos com 2 segundos de acrésci
  mo por lance (3’+2’’), até que um ganhe e seja declarado ven-
  cedor; 
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  2.1.2) Se forem 3 os jogadores empatados jogarão entre si, um 
 round-robin de uma volta com partidas de 3 minutos com 2 segundos de 
 acréscimo por lance (3’+2’’). Se ainda assim continuarem empatados, jo
 gar-se-ão tantos round-robin que forem necessários  até que um ganhe e 
 seja declarado vencedor; 

 2.2) Caso haja necessidade de efectuar partidas de desempate, estas 
 terão início 30 minutos após o termino da última Sessão. 

3) Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. 
Não serão atribuídos byes para faltas anunciadas. 

4) A Direção de Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas oportuna-
mente. 

 
E – CALENDÁRIO 

 

1. A prova será realizada na Biblioteca Jorge Barbosa em Espargos na ilha do Sal 
e com o seguinte calendário: 
 

 8/Setembro:    Até às 20h00  Acreditação 
 8/Setembro:    20h00             Cerimónia de Abertura 
 8/Setembro:    21h00             1ª Ronda 
 9/Setembro:    21h00             2ª Ronda 
10/Setembro:  10h00             3ª Ronda 
10/Setembro:  21h00             4ª Ronda 
11/Setembro:  15h00             5ª Ronda 
11/Setembro:  20h00            Cerimónia de Encerramento e Entrega dos                             

     Troféus 
 
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 hora mar-
cada.  
 
3. Os números dos jogadores serão sorteados no dia 5 de Setembro de 2017, 
em hora e local a designar. O sorteio deverá ser transmitido em directo pela 
internet, e quem quiser estar presente deverá contactar para competico-
es@fcvx.org .  
 
F – CONTROLO ANTIDOPAGEM 

1. Todos os participantes deverão, no final da sua partida e antes de abando-
narem a sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresen-
tação ao controlo antidopagem. 

2. 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; 
 4º) Multa adicional a pagar à FCX de valor igual à comparticipação finan-
 ceira gasta para esse jogador participar nesta competição. 
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G – SANÇÕES 

1. Para além das sanções relativas ao controlo antidopagem e das previstas 
por conduta incorreta no Regulamento de Disciplina, estão também sujeitas 
a sanções, as seguintes situações: 

2. As faltas de comparência não aceites pela Direção de Prova, implicam uma 
coima de 5.000$0 por cada falta individual e instauração de respetivo pro-
cesso disciplinar. 

3. A eliminação de jogadores que receberam apoio e condições de alojamento, 
por faltas não aceites, implica o ressarcimento à FCX dos montantes corres-
pondentes. 

 

H – ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

A organizarão garantirá  o transporte e o alojamento aos jogadores que não 
residam na ilha do Sal. 

 

I – DISPOSIÇÕES FINAIS 

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. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os 
Regulamentos da FCX e da FIDE. 

3. Todos os jogadores estão proibidos de transportarem para o recinto da 
prova qualquer equipamento 
electrónico tais como telemóveis, 
smartphones, tablets, computa-
dores, etc., sob pena dos infracto-
res serem desqualificados da pro-
va, mesmo que o equipamento 
transportado se encontre desli-
gado. 

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 cha-
péu ou boné ou usar outra indu-
mentária considerada imprópria.  

5. A prova será homologada pela 
FIDE. 

 

 


