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DE JOVENS INDIVIDUAL 

 

 
 

REGULAMENTO 
 

 

Capítulo I – ORGANIZAÇÃO  
Os Campeonatos Nacionais Absolutos e Femininos de Sub-08 a Sub-20 de partidas semi-
rápidas referentes à época 2011/2012 são organizados no dia 12 de Novembro pelo 
Cineclube de Torres Novas, por delegação da Federação Portuguesa de Xadrez, e contam 
com o apoio da Escola Prática da Policia de Torres Novas e da Associação de Xadrez de 
Santarém. 
As provas serão contabilizadas para ELO de semi-rápidas da FPX.   
  
Capítulo II – PARTICIPANTES  
Terão direito a participar todos os jogadores de nacionalidade portuguesa, inscritos na FPX 
na presente época, nascidos em 1992 ou depois.   
Escalões: Sub – 20; Sub – 18; Sub – 16; Sub – 14; Sub – 12; Sub – 10; Sub – 08.  
Os escalões etários em vigor na época 2011/2012 são os seguintes:  
a) Sub-08 -> se nascido em 2004 ou depois;  
b) Sub-10 -> se nascido em 2002 ou 2003;  
c) Sub-12 -> se nascido em 2000 ou 2001;  
d) Sub-14 -> se nascido em 1998 ou 1999;  
e) Sub-16 -> se nascido em 1996 ou 1997;  
f) Sub-18 -> se nascido em 1994 ou 1995;  
g) Sub-20 -> se nascido em 1992 ou 1993;  
 
Capítulo III – INSCRIÇÕES  
As inscrições devem ser efectuadas pelos responsáveis dos clubes na área de clubes da FPX 
(http://clubes.fpx.pt/). Pede-se aos clubes que ainda não tenham recebido a sua senha de 
acesso que entrem em contacto com os serviços da FPX (fpx.competicoes@gmail.com) 
para que lhes seja facultada a respectiva senha. 
Os jogadores inscritos individualmente devem igualmente entrar em contacto com os 
serviços da FPX para efectuar a sua inscrição. 
O prazo de inscrição termina às 24h00 da véspera da prova. 
O pagamento da taxa de inscrição (€3 por atleta) deve ser efectuado no local da prova, até 
ao final da segunda ronda. 
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Capítulo IV – SISTEMA E RITMO DE JOGO  
A Prova será disputada em Sistema Suíço de partidas de 20 minutos, com 7 rondas. Serão 
excluídos da prova os jogadores com 2 faltas de comparência.   
O emparceiramento será efectuado pelo programa Swiss Manager.   
  
Capítulo V – SISTEMA DE DESEMPATE  
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no Regulamento de Competições da 
FPX actualmente em vigor (Artigo 30). 
Em caso de igualdade pontual será disputado um match à melhor de 4 partidas, caso sejam 
2 os jogadores empatados, ou ‘poule’ a uma volta, no caso de 3 ou mais jogadores 
empatados. Caso persista o empate, aplicar-se-ão os nº 1 ou 2 deste artigo conforme 
aplicável. 
 
Capítulo VI – LOCAL, CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES  
A prova será realizada no Sábado dia 12 de Novembro de 2011, com início marcado a 
partir das 10h 30m na Escola Prática de Torres Novas.  
Terão lugar 3 jornadas na parte da manhã (antes do almoço) e quatro jornadas na parte da 
tarde (após o almoço).   
O início de cada ronda, à excepção da 1ª e 4ª, terá lugar 10 minutos após o final da ronda 
anterior. 
Só será permitida na sala de jogo um representante distrital ou chefe de delegação por 
cada Associação Distrital. Esse representante deve ser credenciado no início da prova 
junto da organização. 
  
Capítulo VII – DIRECÇÃO DE PROVA E ARBITRAGEM  
A direcção da prova estará a cargo de Paulo Costa e o árbitro principal será o AI Carlos 
Oliveira Dias.   
Aceitam-se inscrições para árbitros auxiliares em regime de voluntariado, até ao dia 10 de 
Novembro de 2011, sujeitas a aprovação. 
  
Capítulo VIII – CONTROLO ANTIDOPAGEM  
Os participantes deverão, no final da sua última partida e antes de abandonarem a sala de 
jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresentação ao controlo antidopagem.   
  
Capítulo IX – CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos pela direcção e pela arbitragem de acordo com as regras 
de Xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX.   
A inscrição nesta prova implica a plena aceitação, sem reservas, deste Regulamento.   
  
Capítulo X – PRÉMIOS   

• 3 Primeiros Classificados de cada escalão absoluto – Troféu.   
• 4º ao 5º Classificado absoluto de cada escalão - Medalhão.   
• 3 Primeiras atletas femininas de cada escalão – Troféu.   

 
Os prémios podem ser acumuláveis e só terão direito aos mesmos os jogadores presentes na 
cerimónia de entrega de prémios.   
  
Capítulo XI – REFEIÇÕES
Em breve será publicada uma lista com possíveis restaurantes em Torres Novas. 


