CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS COLECTIVO 2007/2008 – 20 de Setembro de 2008 - 10H00
horas – Colégio de Gaia
I – Organização - O Campeonato Nacional de Rápidas Colectivo 2007/2008 é organizado pela Federação
Portuguesa de Xadrez, Associação de Xadrez do Porto, Academia de Xadrez de Gaia, Colégio de Gaia, com o
apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, da Gaianima -Equipamentos Municipais, EM, do Programa
AniMarGaia e da Escola Profissional de Gaia.
II – Participantes - Terão direito a participar nesta prova as equipas e os jogadores que se tenham filiado na FPX
na época 2007/2008.
III – Inscrições - As equipas que pretendam participar no torneio, terão que confirmar a sua participação para o
email: epg@epg.pt até às 16h30 do dia 19 de Setembro de 2008 ou para a morada: Academia de Xadrez de Gaia,
Rua Diogo Silves, nº 231 – 4400-109 Vila Nova de Gaia que terá de ser recebida no destinatário até à data acima
descrita. Cada clube poderá inscrever uma ou duas equipas. As equipas serão constituídas por 4 jogadores
efectivos e 2 suplentes devendo ser indicado o nome do capitão de equipa.
Contudo, a organização permite que os nomes constituintes de cada equipa sejam indicados à organização no local
de jogo até às 09h30 do dia do campeonato. A taxa de inscrição na prova é de 20 euros por cada equipa inscrita.
IV - Local de jogo - A prova será disputada em Vila Nova de Gaia, no 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 no sistema de todos contra todos,
havendo séries preliminares caso a Direcção da Prova entenda que o número de equipas o justifica. A prova iniciase às 10h00 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 do Campeonato Nacional de Rápidas Individual.
VI - Ritmo de jogo - Cada jogador disporá de 5 minutos para concluir cada partida.
VII - Sistema de desempate - Em caso de igualdade pontual aplicam-se os critérios definidos no RC da FPX
VIII – Prémios - Troféus para as equipas classificadas nos 10 primeiros lugares e medalhas comemorativas para
os jogadores respectivos. Medalhas comemorativas para 4 jogadores de cada equipas classificadas em 1º e 2º
lugares da série final de apuramento do campeão.
Prémios monetários: Campeão Nacional - €200 ; Vice-campeão nacional - €100 euros; 3º - €100; 4º e 5º - €75 ; 6º
ao 10º - €50.
Quem não estiver presente na cerimónia de encerramento perde direito ao prémio, excepção às equipas que não
tiverem qualquer participante na prova individual, que deverão alertar a organização para esse facto.
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 – Diversos - Antes de abandonarem o local de jogo os jogadores deverão consultar a equipa de arbitragem
sobre a sua apresentação ao controle anti-dopagem. O não cumprimento desta regra acarretará a suspensão
imediata da participação na prova e aplicação de processo disciplinar. A inscrição neste torneio implica a plena
aceitação deste regulamento.
XII – 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 o mínimo de 25 refeições.

