
CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS INDIVIDUAL 2007/2008 – VIII Profigaia Open – VII GAIA 
OPEN – 20 de Setembro de 2008 - 15H00 horas – Colégio de Gaia 
Organização - Federação Portuguesa de Xadrez, Associação de Xadrez do Porto – Academia de Xadrez de 
Gaia, Colégio de Gaia 
REGULAMENTO 
I – Organização - O Campeonato Nacional de Rápidas Individual 2007/2008 é organizado pela Federação 
Portuguesa de Xadrez, Associação de Xadrez do Porto, Academia de Xadrez de Gaia, Colégio de Gaia, com os 
apoios da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, da Gaianima -Equipamentos Municipais, EM, do Programa 
AniMarGaia e da Escola Profissional de Gaia. 
II – Participantes - O Campeonato é aberto a todos os jogadores portugueses que se tenham filiado na FPX na 
época 2007-2008. 
III – Inscrições - Os jogadores que pretendam participar no campeonato, terão que confirmar a sua inscrição até às 
16h30 do dia 19 de Setembro para o e-mail epg@epg.pt,  indicando o Nome Completo, Clube, Data de Nascimento 
e ELO. A taxa de inscrição será de 3 € para jogadores Sub20, Sub18, Sub16 e Veteranos e de 5 € para os jogadores 
seniores, devendo ser paga antes do começo da Prova. Estão isentos do pagamento da taxa os jogadores Sub08, 
Sub10, Sub12, Sub14 e os xadrezistas com título de Grande Mestre, Mestre Internacional e Mestre FIDE outorgado 
pela FIDE. As inscrições para esta terão de ser confirmadas no local da prova até às 14h30 de 20 de Setembro.  
IV - Local de jogo - A prova será disputada nas instalações do Colégio de Gaia, Rua Pádua Correia, 166 
4400-238 Vila Nova de Gaia. Pode encontrar um mapa com a localização em www.colegiodegaia.pt. 
V - Sistema de jogo, calendário e horário das sessões – A prova será disputada em séries preliminares e finais, no 
sistema de todos contra todos. O número de séries será definido após o fecho das inscrições. A prova inicia-se às 
15h00 de 20 de Setembro de 2008. A Cerimónia Solene de encerramento e entrega de prémios terá lugar no local da 
prova, cerca de meia-hora após o término da competição. 
VI - Ritmo de jogo - Cada jogador disporá de 5 minutos para concluir cada partida. 
VII - Sistema de desempate - Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais jogadores, aplicar-se-ão os critérios 
definidos no Regulamento de competições da FPX. 
VIII – Prémios - Serão atribuídos os seguintes prémios monetários: 

a)  FINAL A  
  1º classificado 180 € + Medalhão 
  2º classificado 130 € + Medalhão 
  3º classificado 80 € + Medalhão 
  4º classificado 65 € 
  5º classificado 50 € 
  6º classificado 50 € 
  7º classificado 40 € 
  8º classificado 30 € 
  9º classificado 30 € 
 10º classificado 30 € 

b)  FINAIS B, C, D, … 
  1º classificado – 30 euros 
  2º classificado – 20 euros 

 
c)  Escalões (Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18, Sub20, Veteranos e Femininos): 1º classificado - 

Medalhão 
IX - Direcção e arbitragem - A Direcção da Prova e a Arbitragem serão nomeadas pela FPX. 
X - Casos omissos - Os casos omissos serão resolvidos respectivamente pela direcção e arbitragem da prova, sendo 
observadas as regras oficiais da FIDE e FPX.  
XI – Serviço de Refeitório – O Colégio de Gaia dispõe de serviço de refeitório, devendo as refeições ser reservadas 
em conjunto com a inscrição. O valor de cada refeição é de 7 euros (sopa, prato, bebida, sobremesa). Terão de ser 
garantidas 25 refeições. 
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