Campeonato Regional Individual de
Veteranos Mindelo
08 a 10 de março de 2019
Regulamento
Época 2018 / 2019

O Campeonato Regional Individual Veteranos é organizado pela Associação de Xadrez de S. Vicente
(AXSV) com o apoio da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) e disputa-se de 08 a 10 de março de
2019, Centro de Estágio do Estádio Adérito Senna.
A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
1. O Campeonato Regional Individual Veteranos é aberto a todos os jogadores Veteranos filiados na
Federação Cabo-verdiana de Xadrez através da Associação de Xadrez de S. Vicente.
Os 2 escalões etários de Veteranos em vigor na época 2018/2019 são os seguintes:
1. Veteranos +50 -> se nascido de 1955 a 1969;
2. Veteranos +65 -> se nascido em 1954 ou antes;
B – INSCRIÇÕES
1. As inscrições têm de ser efetuadas em http://www.fcvx.org/inscricao-regional-veteranos-s-vicente/
até á s 18:00 Horas do dia 6 de Março e a taxa de inscrição é de 500$00 (quinhentos escudos).
2. O pagamento das inscrições terá de ser feito até ao início da 1.ª sessão. Jogadores que não tenham
a taxa paga, não iniciarão o torneio.
C – TÍTULOS E PRÉMIOS
1. Aos vencedores em cada escalão será atribuído o título de Campeão Regional da respectiva categoria.
2. São atribuídos troféus aos primeiros 3 classificados.
D – CONDIÇÕES TÉCNICAS
1. O Campeonato Regional Individual de Veteranos, caso tenha mais de 3 jogadores inscritos em cada
um dos escalões será disputado em dois torneios distintos:, veteranos +50 e veteranos +65.
2. Caso um dos escalões tenha menos de 3 jogadores inscritos, então jogar-se-á um único torneio em
que o melhor de cada um dos escalões será o campeão desse escalão.
3. Caso o número de inscritos, seja igual ou inferior a 6, o torneio será jogado no sistema Round Robin
(todos contra todos). A 1 volta se o número de inscritos for superior a 4, e a 2 voltas se for igual ou
inferior a esse número;
4. Caso o número de inscritos seja superior a 6, o torneio jogar-se-á no sistema Suíço de 5 sessões;
5. O descrito nos números 3 e 4 será aplicável tanto para o caso de se realizar um ou dois torneios;
6. O ritmo de jogo será de 90 minutos com um acréscimo de 30 segundos por cada lance por jogador;
7. Os emparceiramentos serão efetuados pelo programa Swiss Manager.
8. Conforme o número de jogadores em cada prova, poderá haver ajustamento de número de sessões

a realizar.

9. Os critérios de desempate serão os constantes no Regulamento de Competições da Federação Cabo-

verdiana de Xadrez, e serão aplicados automaticamente para todos os lugares da classificação que
não envolvam o título de campeão.
a) Para o título de campeão, se existirem jogadores com o mesmo número de pontos no final da
última sessão, será efetuado um match de 4 partidas de 5 minutos, caso sejam 2 os jogadores
empatados; ou uma poule a 2 voltas com partidas de 5 minutos, se forem mais de 2 os jogadores
empatados.
b) Caso após a aplicação deste critério, se para apuramento do título de campeão, continuar a haver
jogadores com o mesmo número de pontos, utilizar-se-á o sistema Armageddon de 5 – 4 com as
pretas a necessitar apenas do empate. Preferencialmente as partidas de desempate serão
realizadas após terminar a última partida da 5.ª sessão.
10. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. Não serão atribuídos byes
para faltas anunciadas.
11. A Direção de Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas oportunamente.
12. O jogador de nacionalidade cabo-verdiana melhor classificado em cada um dos escalões etários será
o representante da AXSV no Campeonato Nacional Individual Veteranos a ser realizado pela FCX.
E – CALENDÁRIO
1. A prova será realizada do dia 08 a 10 de março de 2019, no Centro de Estágio do Estádio Adérito
Senna. Calendário para a prova com 5 Rondas:
•
•
•
•
•

1ª Sessão a 08 de Março de 2019 (Sexta -feira) as 20:00 horas
2ª Sessão a 09 de Março de 2019 (Sábado) as 15:00 horas
3ª Sessão a 09 de Março de 2019 (Sábado) as 20:00 horas
4ª Sessão a 10 de Março de 2019 (Domingo) as 10:00 horas
5ª Sessão a 10 de Março de 2019 (Domingo) as 15:00 horas

2. Todos deverão estar devidamente credenciados para ser permitida a presença no local de jogo.
3. Tolerância 30 minutos;
F – CONTROLO ANTIDOPAGEM
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.
2) Os participantes
que não cumprirem esta regra incorrerão a suspensão imediata de
participação na prova.
G– DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Esta prova será homologada pela FCX e pela FIDE.
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.
3. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FCX e da
FIDE.

