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Taça de Cabo

2021

Verde
REGULAMENTO

A

I Taça de Cabo Verde será organizada pela Federação Cabo-verdiana
de Xadrez (FCX) em colaboração com as associações regionais que
queiram associar-se á competição.
A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
1. A I Taça de Cabo Verde é uma competição individual aberta a todos os
jogadores de nacionalidade cabo-verdiana, ou registados na FIDE com a
bandeira de Cabo Verde, que estejam devidamente filiados na FCX na
época de 2021;
2. A I Taça de Cabo Verde decorre em duas fases:
a)Fase Regional, a realizar nas diversas regiões onde existir Associação
Regional de Xadrez reconhecida pela FCX, devendo estar concluída em
25 de Abril de 2021;
b)Fase Nacional, a realizar de 29 de Maio a 1 de Junho de 2021, em local a
anunciar;
3. Em qualquer uma das fases a competição decorrerá no sistema de eliminatórias;
B – INSCRIÇÕES
1. As inscrições deverão ser efectuadas em https://www.fcvx.org/inscricaotaca-de-cabo-verde/ até às 18.00 Horas do dia 19 de Março de 2021 e na
altura da inscrição o inscrito já deve estar filiado para a presente época.
2. A FCX recebe todas as inscrições remetendo-as imediatamente a cada
uma das associações respectivas, que deverão enviar à FCX, até ás 24:00
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H do dia 20 de Março, uma lista completa com os jogadores aptos a participar na sua fase regional;
3. A taxa de inscrição, por jogador, é de 500$00 e deverá ser paga junto de
da associação regional onde o jogador está inscrito e vai disputar esta
fase;
4. Esta taxa comtempla as duas fases da prova, ou seja, quem for apurado a
participar na fase Nacional não terá de pagar mais qualquer taxa;
5. A inscrição só é válida após o pagamento da respectiva taxa e são as associações regionais que controlam este pagamento;
6. A taxa de inscrição não será devolvida se for solicitado o cancelamento
após o prazo de inscrição, ou o jogador for eliminado por não comparecer aos jogos.
7. A inscrição implica a aceitação do presente Regulamento, dos Regulamentos da FCX e dos Regulamentos da FIDE.
C – TÍTULOS E PRÉMIOS

1. Na Fase Regional, serão atribuídos troféus aos vencedores de cada uma das
regiões participantes e medalhas ao segundo e terceiro classificados de cada
uma dessas regiões.
2. Na Fase Nacional, ao vencedor será atribuída a TAÇA DE CABO VERDE e medalhas aos restantes participantes;
3. Ao vencedor da Fase Nacional será atribuído o título de Campeão da Taça
de Cabo Verde de 2021 e será garantida a sua participação na Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto 2021;
D1 – CONDIÇÕES TÉCNICAS E CALENDÁRIO—Fase Regional

1. As competições da Fase Regional são presenciais;
2. Cada associação organizará a sua fase Regional, competindo-lhe assegurar o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária existentes e em
vigor;
3. Em cada uma das competições regionais podem participar os jogadores
inscritos que estejam filiados através de clubes, e/ou da associação regional dessa região;
4. A Associação organizadora, devido a questões de segurança sanitária poderá limitar o número de participantes;
5. As eliminatórias regionais decorrerão em local a designar por cada Associação estando reservadas para a sua realização as seguintes datas:
 27 e 28 de Março de 2021;
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08 e 09 de Abril de 2021;



10 e 11 de Abril de 2021;



17 e 18 de Abril de 2021;



24 e 25 de Abril de 2021;

§ Estas datas são ajustáveis de acordo com as conveniências organizativas.
6. As datas definitivas serão definidas pela FCX, após ter conhecimento do
número exacto de inscritos e em consonância com as respectivas associações regionais;
7. Os sorteios das eliminatórias regionais serão efectuados na sede da FCX,
com transmissão em directo através da internet, em horário a definir
após o conhecimento do número de inscritos;
8. Cada eliminatória será composta por duas partidas, com alternância de
cores, jogando-se às 15:00 Horas se forem a um Sábado ou Domingo e ás
20:00 Horas se for a um dia de semana.

9. O ritmo de jogo é de 1h30 com 30 segundos de incremento a partir do 1.º
lance, sendo respeitados os regulamentos da FCX e as Regras do Jogo do
Xadrez da FIDE.
4. É atribuída falta ao jogador que chegar à sua mesa de jogo com atraso de
mais de 30 minutos em relação à hora marcada para início da sessão.
6. Em cada partida será atribuído 1 ponto para a vitória, 0,5 pontos para o
empate e 0 pontos á derrota;
7. Passará à eliminatória seguinte o jogador que somar mais pontos nas duas partidas;
8. Caso após as duas partidas o resultado estiver empatado (1-1), 30 minutos após o terminar a 2.ª partida, jogar-se-á uma partida Armageddon
com 6 minutos para as brancas e 5 minutos para as pretas e bastando um
empate às pretas para vencerem o desempate.
9. Cada associação, obrigatoriamente, terá de nomear um árbitro para arbitrar as eliminatórias da sua região;
a) Cada árbitro receberá da FCX a quantia de 2.000$00 (dois mil escudos) por cada eliminatória por si arbitrada;
b) Cada árbitro tem 24:00 H, após terminar cada eliminatória, para
enviar, via online, o respectivo relatório à FCX, recebendo para isso
um link próprio;
10.Cada associação receberá da FCX a quantia de 10.000$00 (dez mil escudos) a título de subsídio para organizar a sua fase regional.

FCX
Federação Cabo-verdiana de Xadrez
11.Nas regiões onde o número de inscritos for inferior a 10 jogadores, o subsídio referido na alínea anterior será reduzido para 5.000$00 (cinco mil
escudos);
12.Além do subsídio referido na alínea anterior, reverterá a favor das Associações regionais o valor das taxas de inscrição por elas cobradas;
13.As taças e medalhas referidas no n.º 1 do Capítulo C (TÍTULOS E PRÉMIOS) serão fornecidas pela FCX;
14.O Vencedor de cada fase regional será apurado para a fase nacional.
D2 – CONDIÇÕES TÉCNICAS E CALENDÁRIO—Fase Nacional
1. A Fase Nacional da Taça de Cabo Verde será presencial e decorrerá em
local a anunciar, nela participando 8 (oito) jogadores;
2. Têm direito a participar na fase Nacional da Taça de Cabo Verde os seguintes jogadores:
a) Os vencedores de cada uma das fases regionais;
b) O finalista vencido da fase regional realizada na região onde se disputará a fase Nacional;
c) Para completar o número total de participantes (8) terão direito a participar nesta competição os finalistas vencidos das regiões onde houve
mais participantes;
i. Caso a região que organizar esta fase seja uma das que teve mais
participantes, conforme 2. c), a sua Associação terá direito a indicar um jogador (que tenha participado na sua fase regional) para
participar nesta fase nacional;
3. Caso não são seja exercido o direito de participação na Fase Nacional dos
vencedores das diferentes competições da fase regional, esse direito passa para os finalistas vencidos;
4. Caso os finalistas vencidos não exercem o seu direito de participação referido em 2.c), ou sejam os substitutos indicados na alínea anterior, o seu
direito de participação será exercido por um jogador indicado pela Associação organizadora dessa fase regional, desde que ele tenha participado
nessa competição;
5. Quando for divulgado o calendário definitivo da fase regional será também divulgado o quadro completo dos jogadores a apurar para a Fase
Nacional, de acordo com as alíneas anteriores ;
6. Aos jogadores que sejam apurados para a fase Nacional através de regiões diferentes daquela onde ela se disputar, a FCX garantirá o alojamento
e um subsidio para o transporte (a definir após conhecimento do seu lo-
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cal de realização).
§ Jogadores que vivam na região onde se realizar a fase final, mesmo que
apurados por outra região, não têm direito ao alojamento e subsidio de
transporte, aqui indicados
7. A Fase Nacional será composta por 3 eliminatórias: Quartos de final (8
jogadores), Meia Final (4 jogadores) e Final.
8. As eliminatórias referentes aos quartos de final e ás meias-finais serão
composta por duas partidas, com alternância de cores;
9. Em cada partida será atribuído 1 ponto para a vitória, 0,5 pontos para o
empate e 0 pontos á derrota;
10.Passará à eliminatória seguinte o jogador que somar mais pontos nas duas partidas;
11.Caso após as duas partidas o resultado estiver empatado (1-1), 30 minutos após o terminar a 2.ª partida, jogar-se-á uma partida Armageddon
com 6 minutos para as brancas e 5 minutos para as pretas e bastando um
empate às pretas para vencerem o desempate.
12.A final será composta por quatro partidas com alternância de cores (cada
jogador jogará 2 partidas de brancas e duas partidas de pretas);
13.Será vencedor da I Taça de Cabo Verde, o jogador que somar mais pontos
nas quatro partidas da final;
14.Caso após as quatro partidas da final o resultado estiver empatado (2-2),
30 minutos após o terminar a 2.ª partida, jogar-se-á uma partida Armageddon com 6 minutos para as brancas e 5 minutos para as pretas e bastando um empate às pretas para vencerem o desempate.
15.Jogar-se-ão sempre as 4 partidas mesmo que um jogador possa ser declarado vencedor antes de ser jogada a 4.ª partida;
16.O ritmo de jogo para as partidas da Fase Nacional é de 90 minutos com
um acréscimo de 30 segundos por lance, a partir do primeiro, sendo respeitados os regulamentos da FCX e as Regras do Jogo do Xadrez da FIDE.
17.É atribuída falta ao jogador que chegar à sua mesa de jogo com atraso de
mais de 30 minutos em relação à hora marcada para início da sessão.
18.A Fase Nacional decorrerá em local a designar e segundo o seguinte calendário:
 24/05/2021: 18h00
Sorteio dos Quartos de final (sede FCX
c/transmissão em directo na internet)


29/05/2021: 10h00

Quartos Final—1.ª partida



29/05/2021: 20h00

Quartos Final—2.ª partida
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30/05/2021: 10h00

Meias Finais —1.ª partida



30/05/2021: 20h00

Meias Finais —2.ª partida



31/05/2021: 10h00

Final—1.ª partida



31/05/2021: 20h00

Final—2.ª partida



01/06/2021: 09h00

Final—3.ª partida



01/06/2021: 17h30

Final—4.ª partida



01/06/2021: 30m após final 4.ª partida



01/06/2021: 30m após final 4.ª partida ou desempate Entrega de

Desempate (se necessário)
Prémios e Encerramento

6. Não é permitido propor/aceitar empate antes de realizados 30 lances,
excepto se o árbitro for chamado e der a sua anuência.
7. Na Final, será eliminado o jogador que der duas faltas de comparência.
8. A Direção de Prova e a Equipa de Arbitragem serão nomeadas pela FCX.
11.Antes do início da primeira partida dos Quartos de final, a Direcção de
Prova promoverá a designação de um Comité de Apelo composto por 3
membros efectivos e dois suplentes. Os membros efectivos com interesse
directo numa determinada decisão, têm de ser substituídos por um dos
suplentes;
12.Das decisões do Comité de Apelo não há recurso.
13.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 5.000$00 (cinco mil
escudos).
14.A caução será devolvida ao reclamante caso a decisão do Comité de Apelo lhe seja favorável, caso contrário reverterá para a Organização.
E – ZONA DE JOGO
1. O acesso à área de jogo só está aberto aos participantes (jogadores, arbitragem e organização), convidados e imprensa;
2. A imprensa só terá acesso à área de jogo até 15 minutos após o inicio de cada sessão;
3. Os jogadores não devem abandonar a área de jogo, salvo para acesso às casas de banho, e, mesmo neste caso, só o poderão fazer com autorização do
árbitro.
4. Uma vez terminada a partida, os jogadores têm que abandonar imediata-
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mente a área de jogo.
5. Só será permitido tirar fotografias dentro do local de jogo nos primeiros 15
minutos de cada sessão e só com máquina fotográfica.
6. A organização poderá solicitar a retirada e impedir a entrada na zona de jogo
a quem estiver a perturbar o normal decurso da prova, ficando ao seu critério essa avaliação.

7. Na Fase Nacional, todos os intervenientes deverão estar devidamente

credenciados para ser permitida a presença no local de jogo.
F – CONTROLO ANTIDOPAGEM
1. Todos os participantes deverão, no final da sua partida e antes de abandonarem a sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresentação 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 financeira gasta para esse jogador participar nesta competição.
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 processo disciplinar.
3. A eliminação de jogadores que receberam apoio e condições de alojamento,
por faltas não aceites, implica o ressarcimento à FCX dos montantes correspondentes.
H – CONTINGÊNCIA SANITÁRIA
1. Em ambas as fases da competição devem ser observadas as regras de contingência sanitária em vigor e cumpridos os requisitos preconizados no Plano de Contingência Sanitária da FCX de acordo com o local de realização da
prova.
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2. Até 48 horas antes do inicio de cada uma das fases será divulgado no site da
FCX um Manual de Procedimentos de Protecção ao COVID-19;
3. Na fase Regional, cada Associação, elaborará o seu próprio Manual de Procedimentos de Protecção ao COVID-19 tendo em atenção o local onde decorrerá a competição;
4. Obrigatoriamente, o Manual referido nas alíneas anteriores, deverá indicar
o n.º máximo de atletas, staff, imprensa, equipa de arbitragem, direcção de
prova e convidados que poderão estar simultaneamente no local da competição.
5. Em qualquer uma das fase da competição, está interdita a presença de público espectador;
6. O uso de máscara é obrigatório durante a permanência nos edifícios onde
decorrer a competição;
7. Nos pontos de entrada nas salas de jogo, será controlada a temperatura a
todos os que pretendam entrar;
8. Todos os pontos de entrada estão equipados com um dispensador de álcoolgel, que todos devem quando entrarem na sala de jogo;
9. No controle de entrada, se houver suspeita de alguém ter sintomas de contaminação pelo Coronavírus / COVID-19 (tosse, febre, dificuldade respiratória e temperatura elevada +38ºC) não lhe será permitido o acesso ao local
da competição;
10.Após entrada no local do jogo, os atletas deverão dirigir-se á sua mesa e
sentarem-se até ser dado inicio à ronda;
11.Em cada mesa estarão à disposição de cada jogador, 1 dispensador de álcool
–gel e 1 garrafa de água.;

12.Os elementos da equipa de arbitragem terão igualmente um dispensador
individual de álcool-gel e 1 garrafa de água para cada um;
13.Durante a competição, os jogadores podem circular no interior da sala de
jogo desde que mantenham a distância social (2 metros) para os outros jogadores, árbitros ou staff.
14.Estão proibidas socializações dentro das instalações onde decorrerá a competição.
15.Após terminar a sua partida, o atleta terá de abandonar imediatamente o
local de jogo;
16.Os equipamentos desportivos utilizados (tabuleiros, peças e relógios) serão
desinfectados antes e depois de cada partida;
17.As canetas para anotação das partidas, serão fornecidas pela organização
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que as desinfectará antes e depois de cada partida;
18.As mesas de jogo serão individualizadas estando a uma distância entre delas
de pelo menos 2 metros;
19.Nos sanitários serão disponibilizadas, para os utilizadores, solução alcoólica,
água corrente, sabão e toalha de papel descartável;
20.Em cada local de jogo, estará disponível uma sala de Isolamento munida
com lenços papel, luvas e mascara, alimentos secos e água, recipiente para
lixo e os procedimentos a seguir bem como os meios a activar em caso de
sintomas durante a competição.
21.A não observância das regras sanitárias, por parte dos jogadores, serão punidas, em cada partida, com as seguintes penalidades:
a)1.ª vez—advertência verbal;
b)2.ª vez—Acréscimo de 2 minutos no relógio do adversário do infractor;
c)3.ª vez—perda da partida;
§ Estas penalidades não são conexas nem acumuláveis com as preconizadas nas leis do jogo, nomeadamente com o seu art.º 7.5.5.
I – DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os
Regulamentos da FCX e da FIDE.
2. 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.
3. 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.
4. A prova será homologada pela FIDE.

