
O I Campeonato Nacional Online Bullet Individual é organizado pela Federação 
Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) em parceria com a  Chess.com e disputa-se no 
dia 2 de Maio de 2020, a partir da 16:00 Horas na plataforma da Chess.com, 
no endereço a divulgar oportunamente. 
 

A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

O Campeonato Nacional Online Bullet Individual é aberto a todos os jogadores  

cabo-verdianos que na presente época estejam devidamente filiados na FCX e 

activos como membros, na Chess.com, da Federação Cabo-verdiana de Xa-

drez! - SOMENTE FILIADOS 2020, cujo endereço é: 

 https://www.chess.com/club/federacao-cabo-verdiana-de-xadrez-somente-

filiados-2020. 

a) Para o efeito, são considerados jogadores cabo-verdianos, independen-

temente do seu sexo, todos os que tiverem nacionalidade cabo-

verdiana, que  residam no país há mais de 3 anos ou que estejam regis-

tados na FIDE com a bandeira de Cabo Verde; 

b) São considerados filiados na FCX todos os que cumprirem o estipulado 

no Regulamento de Filiações Online da FCX que pode ser encontrado 

aqui. 

 

B – INSCRIÇÕES 

1. As inscrições são efectuadas no endereço onde decorrerá a competição e 

serão abertas 1 (uma) hora antes do início do torneio. 

2. As inscrições são gratuitas; 

 

C – TÍTULOS E PRÉMIOS 

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

Bullet de 2020. 

2. São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados. 

 

REGULAMENTO 

FCX 

  
Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

https://www.chess.com/club/federacao-cabo-verdiana-de-xadrez-somente-filiados-2020
https://www.chess.com/club/federacao-cabo-verdiana-de-xadrez-somente-filiados-2020
https://fcvx.org/_files/200001861-d2812d2815/REGULAMENTO%20PARA%20A%20FILIA%C3%87%C3%83O%20ON%20LINE.pdf


D – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

1. O I Campeonato Nacional Online Bullet Individual será disputado em parti-

das de 2 minutos mais 1 segundos de acréscimo por cada lance por jogador 

(2’+1’’). 

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

3. O emparceiramento será efetuado pela própria plataforma onde será dispu-

tada a competição. 

4. A pontuação do Campeonato Nacional Online Bullet Individual será a soma 

dos pontos obtidos em cada encontro, sendo atribuídos 1 ponto para a vitó-

ria, 1/2 ponto para o empate e 0 para a derrota ou para a falta de compa-

rência. 

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

6. A prova será realizada no dia 2 de Maio de 2020 e a primeira sessão terá iní-

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

ter terminado 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 será homologada pela FCX. 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 


