
 

 
 

 

I DIVISÃO 
 

52º CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS 
 

(Época 2009/2010) 
 

Aditamento ao regulamento 

 

________________________________________________________________________________ 

Federação Portuguesa de Xadrez 
Rua Frei Francisco Foreiro, 2, 4º Esq. 

1150-166 LISBOA 

Telefone: 213 579 144, Fax: 213 579 144 

Em aditamento ao Regulamento da I Divisão do 52º Campeonato Nacional por Equipas informa-se o 
seguinte: 
1. A I Divisão do 52º Campeonato Nacional por Equipas é disputada no Gaiahotel – Avenida da 

Republica nº 2038 4430-195 Vila Nova de Gaia  
1.1. Salão Douro -> Sala de jogo. 

 

2. O Director da prova será Bruno Figueiredo. 
 

3. Será realizada no dia 01/08/2010, após o término do campeonato, pelas 15 horas a cerimónia 
 de encerramento e entrega de prémios. Esta prova é organizada conjuntamente com a Academia 

de Xadrez de Gaia e a AXP - Associação de Xadrez do Porto. 
 

4. Condições de alojamento e de alimentação no Gaiahotel: São proporcionadas as seguintes 
condições: 

4.1. Preço por pessoa para os atletas de cada uma das equipas participantes por 8 diárias 
completas, em regime de pensão completa: 
(começa no jantar de 24/07/2010 e termina no almoço de 01/08/2010) 

4.1.1. Em quarto duplo: 320 €; 
4.1.2. Em quarto individual: 480 €; 

4.2. Preço por pessoa para os acompanhantes por 8 diárias completas, em regime de pensão 

completa:  (começa no jantar de 24/07/2010 e termina no almoço de 01/08/2010) 
4.2.1. Em quarto duplo: 320 €; 
4.2.2. Em quarto individual: 480 €; 

4.3. Apenas o alojamento com pequeno almoço: 160 €. Cada refeição tem o custo de 10 euros. 
 

5. A reserva, para beneficiar destas condições promocionais, deve ser efectuada por e-mail para 
festival.gaia@fpx.pt, até ao dia 01/07/2010, inclusive, devendo o pagamento da respectiva quantia 

ser efectuado por depósito ou transferência bancária na conta da FPX n.º 4147-5 do Montepio 
Geral, Balcão da Av. Almirante Reis, em Lisboa, NIB: 003600529910004147551, até à data acima 
mencionada, sem o qual não se poderá considerar a reserva. Deve ser enviado por fax para a FPX 

ou para festival.gaia@fpx.pt  a confirmação do pagamento, informando o nome da equipa e o 
número de estadias em quartos duplos/individuais e o comprovativo do pagamento. Até 15 dias 
antes do início da prova deverão enviar o nome das pessoas e a sua distribuição por quartos. 

6. Sobre o GaiaHotel ****: 

 

     
     www.gaiahotel.pt  

 

A Unidade hoteleira escolhida para a realização da prova e alojamento é o GaiaHotel, de categoria de 4 

estrelas. O GaiaHotel está localizado no centro de Vila Nova de Gaia. O GaiaHotel dispõe de 92 quartos, 2 

bares, restaurante e Parque Exterior. Os quartos estão todos equipados c/ Internet de alta velocidade, TV 

LCD, ar condicionado, Frigobar e mesa de trabalho. 

Está localizado junto à estação de metro e paragens de autocarro, com ligação facilitada à praia, ao Cais 

de Gaia e à cidade do Porto.  

 Adenda ao Regulamento da 1ª Divisão, com base nas alterações às regras da FIDE, em vigor, desde 1 de Julho de 2009 e 
com base nas alterações aos ritmos aceites pela FIDE para normas, em vigor desde 1 de Julho de 2010  :  

O tempo de espera máximo após o início de cada sessão será de 30 minutos. É vedado qualquer acordo 
de empate antes de concluídos 30 lances, sem a anuência do árbitro. Ritmo de jogo adoptado para a 
prova: 90 minutos para 40 lances mais 30 minutos com 30 segundos de acréscimo por lance desde o 
início da partida.                          Lisboa, 09 de Julho de 2010             FPX Competições 
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