Regulamento
I- Organização
O Campeonato Nacional Feminino da época 2010/20101 é organizado pela Federação Portuguesa de
Xadrez. O Campeonato conta com os apoios do Instituto do Desporto de Portugal, da Câmara
Municipal de Vila Nova de Foz Côa e Museu do Côa.
II- Participantes
Podem participar no Campeonato Nacional Feminino todas as xadrezistas, 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.
III- Inscrições
Todas as xadrezistas interessadas em participar no campeonato poderão inscrever-se para
fpx.competicoes@gmail.com até às 17:00 horas do dia 27 de Junho de 2011, devendo ter a taxa de
inscrição na prova no valor de 25€, paga e comprovada até essa data.
O pagamento deve ser efectuado para a conta da FPX, na Caixa Geral de Depósitos:
NIB: Depósitos – Conta Nº 0035 0281 00009547 830 13
IV- Local de jogo
O Campeonato será disputado no Museu do Côa em V.N de Foz Côa
V- Ritmo de jogo
Cada jogadora dispõe de 90 minutos para concluir a sua partida e receberá um acréscimo de 30
segundos por cada lance efectuado.
Esta prova será contabilizada para Ranking FIDE e FPX.
VI- Calendarização
1. A cerimónia de abertura do campeonato nacional feminino terá lugar no dia 2 de Julho às 15:30 horas.
2. Sistema de jogo, calendário e horário das sessões:
O campeonato será disputado no sistema suíço em 6 sessões. Caso seja necessário, devido ao número de
participantes poderá ser acrescentada uma sessão na Segunda-feira as 9H00.
O calendário e horário das sessões são os seguintes:
1ª. Sessão, 2 de Julho (Sábado) às 16H00
2ª Sessão, 3 de Julho (Domingo) às 9H00
3ª. Sessão, 3 de Julho (Domingo) às 16H00
4ª. Sessão, 4 de Julho (Segunda-feira) às 15H00
5ª. Sessão, 5 de Julho (Terça-feira) às 15H00
6ª. Sessão, 6 de Julho (Quarta-feira) às 9H00
3. A cerimónia de entrega de prémios será realizada no dia 6 de Julho, pelas 14:00 horas.
VII-Faltas de Comparência
1. As participantes comprometem-se a não desistir da prova, salvo em caso de força maior, mediante
documento comprovativo;
2. Por cada falta de comparência aplicar-se-ão as normas previstas no Regulamento de Disciplina da
FPX;
3. As xadrezistas que faltarem a uma sessões serão eliminadas do campeonato caso não apresentem
justificação.
4. O tempo de espera máximo após o início de cada sessão será de 30 minutos.

VIII-Empates
É vedado qualquer acordo de empate antes de concluídos 30 lances, sem a anuência do árbitro.
IX-Sistema de desempate
Nos o casos de igualdade pontual entre duas ou mais xadrezistas, a respectiva classificação final será
determinada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si;
b) sistema Brasileiro ;
c) sistema Buchholz ;
d) sistema Progressivo;
e) maior número de partidas ganhas;
f) maior número de partidas jogadas com as peças pretas;
g) sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.
No caso de atribuição de título nacional feminino, o desempate será determinado, em primeiro lugar, por
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 ponto a) ou b) deste artigo
conforme aplicável. Caso necessário o match realiza-se a seguir a ultima sessão com partidas de 15
minutos para cada jogadora.
X-Direcção de Prova e Equipa de Arbitragem
A Direcção da Prova estará a cargo de Dominic Cross. e a arbitragem a cargo de Paulo Rocha .
XI-Controle 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.
As 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.
XII-Prémios
Serão atribuídos troféus as primeiras classificadas.
XIII – Apoios de participação aos melhores xadrezistas
Serão atribuídos para esta competição os seguintes apoios as melhores xadrezistas:
1ª classificada 200 euros
2ª classificada 150 euros
3ª classificada 100 euros
4ª classificada 75 euros
5ª classificada 50 euros
Aos apoios indicados serão efectuadas as retenções na fonte conforme legislação em vigor.
XIV – Alimentação e Alojamento.
A organização dispõe de quatro modalidades para a prova para as xadrezistas:
a) Só com alimentação (8 refeições) 50 euros
b) Alojamento em quarto multiplo na pousada da juventude com alimentação 70 euros
c) Alojamento em quarto duplo sem wc no quarto na pousada da juventude com alimentação 87 euros
d) Alojamento em quarto duplo com wc no quarto na pousada da juventude com alimentação 95 euros

e) Alojamento em quarto duplo numa residencial com alimentação 125 euros
A campeã nacional feminina recebe alojamento e alimentação gratuita num quarto duplo na pousada da
juventude.
Para acompanhantes existem as seguintes modalidades:
a) Só alimentação (8 refeições) 70 euros
b) Alojamento em quarto múltiplo na pousada da juventude com alimentação 90 euros
c) Alojamento em quarto duplo na pousada da juventude sem wc com alimentação 102 euros
d) Alojamento em quarto duplo em residencial com alimentação 150 euros
(Existem limites em algumas modalidades daqui que se dará preferência as primeiras inscrições)
Os pagamentos devem ser efectuados até ao dia 24 de Junho com envio do respectivo comprovativo de
pagamento para a Federação Portuguesa de Xadrez via e-mail fpx.competicoes@gmail.com
Os pagamentos de alojamento e alimentação devem ser feita para a seguinte conta:
– Caixa Geral de Depósitos – Conta Nº 0035 0281 00009546 930 94
XIV Qualificação
A prova conta para as escolhas da selecção olímpica feminina a realizar em Istambul, Turquia em 2012.
XV-Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos respectivamente pela direcção da prova e pela equipa de arbitragem
da prova, sendo observadas as regras oficiais da FIDE e os regulamentos da FPX.
A inscrição implica a aceitação do presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE no que
aplicáveis.
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