Campeonato Nacional de
Rápidas por Equipas 2009/2010

Regulamento
1. O Campeonato Nacional de Rápidas por equipas 2009/10 é organizado pela Academia de Xadrez de
Espinho e AXP - Associação de Xadrez do Porto conjuntamente com a Federação Portuguesa de Xadrez e
da Câmara Municipal do Espinho. Esta prova tem o apoio do Instituto do Desporto de Portugal . O evento
conta ainda com o apoio da Junta de Freguesia de Espinho.
2. Podem participar no Campeonato equipas que tenham todos as atletas, devidamente filiadas na FPX, (de
acordo com os artigos 36 e 37 dos estatutos da FPX e só podendo ser atribuídos títulos, nas provas
individuais, a cidadãos nacionais) e que formalizem a sua inscrição conforme adiante previsto.
3. Inscrições : a s equipas que pretendam participar no torneio, terão que confirmar a sua participação para o
email:axadrezespinho@gmail.com até às 17 horas do dia 8 de Outubro de 2010.
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 devendo o comprovativo de pagamento
ser enviado conjuntamente com a inscrição. As inscrições para esta prova terão de ser confirmadas no local
da prova até meia hora antes do início da 1ª sessão.
4. Ritmo de jogo: cada jogador dispõe de 5 minutos de tempo fixo para concluir a sua partida.
5. Sistema de Jogo 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 14h00 do dia 9 de Outubro de 2010 e como método de emparceiramento será utilizado o programa Swissmanager. A Cerimónia Solene de encerramento e entrega de prémios terá lugar no local da prova, cerca de
meia hora após o término da prova.
6. 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.
7. Critérios de desempate: em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, aplicar-se-ão os seguintes
critérios:
a) resultado entre as equipas empatadas, desde que tenham jogado entre si - [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);
d) sorteio.
8. O Campeonato será disputado na F.A.C.E. (Fórum Arte e Cultura de Espinho) – Rua 2 (no final sul da
marginal junto ao mar).
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9. A Direcção da Prova e a equipa de arbitragem serão nomeadas posteriormente.
10. Serão atribuídos os seguintes prémios :

1º classificado
2º classificado
3º classificado
4º classificado
5º classificado

30% valor total das inscrições + 1 troféu
25% valor total das inscrições + 1 troféu
20% valor total das inscrições + 1 troféu
15% valor total das inscrições
10% valor total das inscrições

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.
11. A inscrição na Prova implica a aceitação do presente Regulamento, sendo os casos omissos resolvidos pela
Direcção de prova com base na regulamentação em vigor.
12. ALOJAMENTO E REFEIÇÕES
Posteriormente será informado preços de alojamentos na cidade de Espinho, para quartos individuais, duplo
e triplos.
13. Controlo Antidopagem
Em cada um dos dias de jogo, todas as participantes deverão, no final da sua partida e antes de
abandonarem a sala de jogo, consultar a Equipa de Arbitragem sobre a sua apresentação ao controlo
antidopagem.
Os participantes que não cumprirem esta regra incorrerão nas seguintes sanções:
1º) Suspensão imediata de participação na prova;
2º) Instauração de processo disciplinar e aplicação de multas previstas na legislação em vigor;
3º) Instauração de um processo disciplinar complementar pela FPX;
4º) Multa adicional a pagar à FPX de valor igual à comparticipação financeira gasta para esse jogador
participar nesta competição.

Lisboa, 23 de Setembro de 2010
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