
 

CAMPEONATO REGIONAL 
INDIVIDUAL DE PARTIDAS RÁPIDAS  

S. VICENTE  - 2019 
 

 

 
 
Regulamento do Campeonato Regional de Partidas Rápidas Individual – 2019 
 
1- CONDIÇÕES GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO  
1.1. O Campeonato regional de partidas rápidas individual é organizado pela Associação 
de Xadrez de S. Vicente (AXSV) com o apoio da Federação Cabo-verdiana de Xadrez 
(FCX) e disputa-se no dia 09 de Junho de 2019 no local Centro de Estágio Adérito Sena. 
1.2. Têm direito a participar nesta prova os filiados na Federação Cabo-verdiana de xadrez 
através da Associação de Xadrez de S. Vicente na época 2019. 

  

 
2 - INSCRIÇÕES  
2.1. Os jogadores com direito a participar no Campeonato, terão que efectuar (ver link) a 
sua inscrição até ao dia 08 de Junho, pelas 18:00 horas. 
2.2. Não serão aceitas inscrições para além do limite estipulado. 
2.3. A taxa de inscrição é de 100$00 (cem escudos cabo verdianos) por jogador que poderá 
ser depositada na conta da AXSV, conta nº3758368 no Banco BCN. 
 
 
3 – SISTEMA DE JOGO, CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES  
3.1. A competição será disputada:  
a) No Sistema de todos contra todos se o número de participantes for igual ou inferior a 6;  
b) No Sistema Suíço, se o número de participantes for superior a 6.  
c) O número de sessões será ajustado de acordo com o número de jogadores inscritos.  

d) O emparceiramento será efetuado pelo programa Swiss Manager.   
3.2. Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de 

Competições e Filiações da FCX atualmente em vigor (Artigo 31). 
 
3.4. As sessões realizar-se-ão Centro de Estágio do Estádio Adérito Senna, segundo o 
calendário seguinte:  
1ª Jornada – 09/06/2019 (Domingo) - 10:00h  
2ª Jornada – 09/06/2019 (Domingo)  - 10:20h 
3ª Jornada – 09/06/2019 (Domingo)  - 10:40h 
4ª Jornada – 09/06/2019 (Domingo) -  11:00h 
5ª Jornada – 09/06/2019 (Domingo) -  11:20h 
6ª Jornada – 09/06/2019 (Domingo) -  11:40h 
3.5. A hora de início das rondas, excepto na 1.ª ronda, poderão ser ajustadas para terem 
início logo após o final do último jogo da ronda anterior. Por isso os jogadores, não se 
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devem ausentar do local do jogo sem terem noção da hora de início da ronda seguinte, não 
podendo alegar o facto das rondas após a primeira, iniciarem-se a horas diferentes da 
prevista no calendário acima indicado.  
3.6. O emparceiramento dos jogos será efetuado uma hora antes do inicio da 1.ª sessão 
 
 
4 – INÍCIO, RITMO E REGRAS ESPECIAIS DE JOGO  
4.1. As partidas serão disputadas ao ritmo de 3 minutos por jogador, acrescidos de 02 
segundos por lance.  
4.2. O tempo de espera mínimo para que cada jogador dê início à sua partida é de 20 
minutos, após o que poderá ser-lhe averbada derrota por falta de comparência.  

 
5– TÍTULOS E PRÉMIOS 
5.1. Ao vencedor será atribuído o título de campeão Regional de partidas rápidas de 2019. 
5.2. São atribuídos prémios aos três melhores classificados. 
 
6 – DIREÇÃO E ARBITRAGEM  
6.1. A Direção da prova e coordenação da arbitragem serão asseguradas pela organização.  
 
7 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Esta prova será homologada pela FCX e pela FIDE. 
7.2. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas 
no presente regulamento; dos regulamentos da FCX e da FIDE no que aplicáveis. 
7.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os 
Regulamentos da FCX e da FIDE. 
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