
   

 
 
 
 
  
 
CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS POR EQUIPAS  
 

 Época de  2008/09 
 

Guimarães  - 03 de Outubro de 2009 - Sábado - 15H00 horas  
 
 

REGULAMENTO 
 
 
I – Organização - O Campeonato Nacional de Rápidas Colectivo 2008/2009 é 
uma organização conjunta da Federação Portuguesa de Xadrez e da Associação de 
Xadrez do Distrito de Braga, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães. 
 
II – Participantes - Terão direito a participar nesta prova as equipas e os 
jogadores que se tenham filiado na FPX na época 2008/2009. 
 
III – Inscrições - As equipas que pretendam participar no torneio, terão que 
confirmar a sua participação para o email: cnrapidas2009@gmail.com até às 17 
horas do dia 1 de Outubro de 2009.   
Cada clube poderá inscrever até 2 equipas. Estas serão constituídas por 4 
jogadores efectivos e 2 suplentes, devendo ser indicado a sua constituição, o nome 
do capitão de equipa e o Elo dos jogadores inscritos.  
A taxa de inscrição na prova é de 20 euros por cada equipa inscrita.  
O pagamento deve ser efectuado por transferência bancária através do NIB: 0018 
0243 00200053300 89 junto do Banco Santander Totta – Agência de Guimarães,  
devendo o comprovativo de pagamento ser enviado conjuntamente com a 
inscrição. 
Recomenda-se que sejam portadores do talão do depósito para apresentação no dia 
do torneio. Sem prova evidente do pagamento a organização reserva-se o direito de 
não aceitar a inscrição. 
 

IV - Local de jogo - A prova será disputada nas instalações do Multiusos, 
Alameda Cidade de Lisboa, Creixomil, Guimarães. 
Localização GPS: N 41. 43544  -  W 8. 30790 
Pode encontrar um mapa com a localização em http://www.tempolivre.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 inicia-se às 15h00 do dia 3 de Outubro de 2009 e como método de 
emparceiramento será utilizado o programa Swiss-manager. 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 pontuação: [Match-points - Critério 44 do Swiss-manager], 
sendo os pontos atribuídos do seguinte modo em cada encontro: 
• 3 pontos pela vitória ; 
• 2 pontos pelo empate; 
• 1 ponto pela derrota; 
• 0 pontos por falta de comparência. 
 
Sistema de desempate - Em caso de igualdade pontual aplicam-se os seguintes 
critérios:  
 
a) resultado entre as equipas empatadas - [Critério 14 do Swiss-manager] 
 
b) soma de pontos em todos os tabuleiros; [Critério 1 do Swiss-manager] 

c) Caso o empate se mantenha será aplicado o critério do menor elo médio dos 
quatro melhores tabuleiros (com mais elo individual); 

VIII – Prémios -  Troféus para as três melhores equipas. 
 
Prémios monetários: Campeão Nacional - €200 ; Vice-campeão nacional - €150;  
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 – Comité de Apelo - Das decisões da Direcção de Prova e da Arbitragem que 
tenham implicações directas no decurso desta competição há recurso para o 
Comité de Apelo, constituído pelo representante da FPX, pelo Director do Torneio, 
pelo Árbitro principal e por 2 representantes dos atletas a nomear antes do início 
da competição.  Haverá 3 suplentes para obviar a casos em que haja interesses 
próprios envolvidos. Das decisões do Comité de Apelo não há recurso. 



   

 
 
 
 
 
 
 
XI - Casos omissos - Os casos omissos serão resolvidos respectivamente pela 
direcção e arbitragem da prova, sendo observadas as regras oficiais da FIDE e 
FPX. 
 
XII – 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 
 
XIII – Serviço de Restaurante – A organização aceita a reserva de refeições 
para grupos com um mínimo de 4 pessoas devendo o pagamento ser efectuado por 
transferência bancária até às 12 horas do dia 28 de Setembro através do NIB: 0018 
0243 00200053300 89 junto do Banco Santander Totta – Agência de Guimarães, 
avisando, de seguida, a organização, comprovando o pagamento e indicando as 
refeições que pretendem (o dia da refeição, almoço/jantar, menú). 
O valor de cada refeição é de 8 euros e o menú a escolher consta de uma tabela que 
está inserida na página oficial da AXDB (http://www.axdb.pt).    
 
 
Apoios Institucionais:  

I.D.P.     CM Guimarães              Pousadas da Juventude    

  

 

 

 

Patrocinadores:    

 

 

 


