Comunicado 2/2009
1. REGRAS DE XADREZ
As alterações às regras de xadrez aprovadas no último congresso da FIDE, estão
em vigor desde 1 de Julho, de destacar:
Tempo de espera para início da partida (default time), (artigo 6.6); Uso correcto do
relógio (correct clock handling), (artigo 6.10); Empate por acordo (draw
agreement), (artigo 9.1); Reclamação de empate (claiming a draw), (artigos 9.3,
9.4 e 9.5); Reclamação de empate em final rápido (claiming draw in a quickplay
finish), (artigo 10.2); Dispositivos electrónicos na zona de jogo (electronic devices
in playing venue), (artigo 13.7); Ritmo semi-rápido - reclamação de empate
(claiming draw in a rapid play), (artigo A4.d.3); Lance ilegal em ritmo rápido
(illegal move in blitz game), (artigo B3).
No Fórum FPX, que pode também ser acedido através da página da FPX, está
disponível um trabalho sobre o assunto, da autoria de Manuel Pintor
O ficheiro original das regras pode ser descarregado na página da FIDE através da
ligação:
http://www.fide.com/FIDE/handbook/LawsOfChess.pdf
2. COMPETIÇÕES NACIONAIS
Foram introduzidas adendas aos regulamentos dos Campeonatos Nacionais da 1ª
Divisão e Feminino:” 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”. A introdução das mesmas decorre das
alterações às regras de xadrez da FIDE, em vigor, desde 1 de Julho de 2009, a
permitir uma fase de adaptação às mesmas. Relativamente aos regulamentos dos
nacionais da 2ª divisão, 3ª divisão e da Taça de Portugal, uma vez que as
competições tiveram início anteriormente, o tempo de espera máximo após o início
de cada sessão manter-se-á nos 60 minutos. No restante, proceder-se-á de acordo
com as regras de xadrez em vigor, desde 1 de Julho de 2009.
O jogo da referente às meias-finais da 3ª Divisão entre o Clube de Xadrez Moita e
a Universidade dos Açores foi adiado para o dia 25 de Julho de 2009.
A alteração do local da realização da final 4 da Taça de Portugal para o Gaia Hotel,
por solicitação dos clubes ainda em prova, foi aceite pela direcção da FPX.
Os Campeonatos Nacionais de Rápidas Individual e por Equipas previstos para o
Concelho de Guimarães para 26 e 27 de Setembro de 2009 poderão ter o seu
calendário alterado para 3 e 4 de Outubro de 2009, devido às eleições legislativas.
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