
VI FESTIVAL DE XADREZ DE GAIA 
 
 

Academia de Xadrez de Gaia - Organização de Actividades (em parceria) 
 
 

A decorrer em Vila Nova de Gaia 
 
 

• IX PROFIGAIA OPEN – de 18 a 26 de Julho (GaiaHotel ****) 

• 3º TORNEIO INTERNACIONAL DE GAIA - de 18 a 26 de Ju lho (GaiaHotel ****) 

• CAMPEONATO NACIONAL FEMININO - de 20 a 26 de Julho (GaiaHotel ****) 

• CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO - de 01 a 09 de Ag osto (GaiaHotel****) 

• CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO – fase final - a 08 e 09 de Agosto (GaiaHotel****) 

• CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO – fase final - a  08 e 09 de Agosto (GaiaHotel****) 

• RÁPIDAS À BEIRA RIO – Julho de 2009 (Beira Rio) 

• INTERCÂMBIO COM JOGADORES DAS SELECÇÕES DE ANGOLA –  OLÍMPICA, JUNIORES 

e FEMININA -  de 18 a 26 de Julho 

• INTERCÂMBIO COM JOGADORES DE S. TOMÉ E PRINCIPE (4) – de 18 A 26 de Julho 

• INTERCÂMBIO COM JOGADORES DE S. TOMÉ E PRINCIPE (2) – de 19 A 29 de Julho  

• CAMPEONATO DISTRITAL INDIVIDUAL DE  SEMI-RÁPIDAS DO  PORTO -27 de Junho 

• CAMPEONATO DISTRITAL COLECTIVO DE SEMI-RÁPIDAS DO P ORTO – 28 de Junho 

• ESTÁGIO DA SELECÇÃO NACIONAL DE JOVENS -  de 27 de Julho a 31 de Julho  
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REGULAMENTO DO 3.º TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE GAI A 
IX PROFIGAIA OPEN 

 
1. Organização e local 
O torneio realiza-se no GaiaHotel – Vila Nova de Gaia, entre os dias 18 e 26 de Julho de 2009, e 
é organizado pela Academia de Xadrez de Gaia, com o apoio da AXP - Associação de Xadrez do 
Porto, da Escola Profissional de Gaia e da FPX. Este torneio é ainda apoiado pela Gaianima, EM 
e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, estando também integrado no Programa 
AniMarGaia.  
 
2. Participantes - Poderão participar todos os interessados filiados na FPX ou na FIDE. 
 
3. Inscrições 
As inscrições devem ser enviadas para epg@epg.pt até às 23h00 do dia 6 de Julho de 2009, 
com pagamento feito para o NIB 0045 1370 40228802136 72 (IBAN PT50 - 0045 1370 4022 
8802 1367 2 ; SWIFT CCCMPTPL), do Banco Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, cujo titular é a 
Academia de Xadrez de Gaia. Após o pagamento deve ser enviado um e-mail para epg@epg.pt 
ou fax n.º 00351 223747169 indicando o comprovativo de pagamento e o nome das pessoas e 
do Clube. 
O limite de inscrições é de 100. Este limite poderá ser reajustado pela organização se as 
condições da sala o permitirem. 
 
Taxa de inscrição: 20 euros por jogador sénior, 15 euros por jogador veterano, sub 20 ou 
jogadora feminina. Estão isentos de taxa de inscrição os jogadores titulados pela FIDE. 
 
4. Prémios 

4.1. São atribuídos prémios monetários no valor total de 3200 euros 
 

 

1.ºlugar 850 euros 
2.º lugar 500 euros 
3º.lugar 300 euros 
4.º lugar 160 euros 
5º ao 7º lugar 100 euros 
8.º ao 10.º lugar 80 euros 
11.º ao 30.º lugar 25 euros 
Melhor sub-2100 50 euros 
Melhor sub-2000 50 euros 
Melhor feminina  50 euros 
Melhor sub-18 50 euros 
Melhor sub-16 50 euros 
Melhor sub-14 50 euros 
Melhor sub-12 50 euros 

 
4.2. Serão atribuídas: Taças aos 3 primeiros classificados; medalhas a todos os 

participantes; outros troféus e lembranças. 
4.3. Os prémios não são acumuláveis. 
4.4. Para ter direito aos prémios será necessário participar na sessão de encerramento.  
 

5. Sistema e ritmo de jogo - Sistema suíço de 9 sessões. Cada jogador terá 1h e 30m para 
terminar a partida, com incremento de 30s por lance. 
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6. Calendário 
Dia 18 de Julho - 14h30 – Sessão de abertura 
Dia 18 de Julho - 15h00 - 1ª Sessão 
Dia 19 de Julho - 15h00 - 2ª Sessão 
Dia 20 de Julho – 15h00 - 3ª Sessão 
Dia 21 de Julho – 15h00 - 4ª Sessão 
Dia 22 de Julho - 15h00 - 5ª Sessão 
Dia 23 de Julho - 15h00 - 6ª Sessão 
Dia 24 de Julho - 15h00 - 7ª Sessão 
Dia 25 de Julho - 15h00 - 8ª Sessão 
Dia 26 de Julho - 14h00 - 9ª Sessão 
Dia 26 de Julho - 18h00 - Sessão de encerramento 
 

6.1 A pedido dos jogadores a organização pode conceder byes de 1 ponto aos jogadores 
que nos dias 18 e 19 se encontrarem a jogar a Taça de Portugal, se o solicitarem antes da 
realização do emparceiramento de cada jornada.  

6.2 A pedido dos jogadores a organização pode conceder 2 byes de ½ pontos a quem o 
solicitar antes da 1.ª sessão para as 6 primeiras sessões.  

6.3 O máximo de byes por jogador é de dois. 
6.4 A organização, por razões que considere de força maior, pode introduzir 

reajustamentos. 
 
7. Faltas de comparência  

Os jogadores que averbarem falta de comparência na 1ª jornada serão eliminados do 
Torneio pela organização, salvo situação com carácter excepcional aceite pela direcção da 
prova. 

 
8. Critério de desempate 

O sistema de desempate será sorteado no final da última ronda entre bucholz, brasileiro 
e progressivo. 
 
9. Homologação 

Será requerida a homologação do torneio pela FPX e pela FIDE para efeito dos 
respectivos rankings ELO e eventual atribuição de normas. 

 
10. Direcção de prova e arbitragem 

A Direcção da prova e os árbitros serão nomeados em conformidade com os 
regulamentos de competições da FPX e da FIDE. 

Da Direcção de Prova não haverá recurso.  
Em tudo o não previsto neste regulamento aplicam-se as regras da FIDE e da FPX. 
 

Informações sobre o torneio: epg@epg.pt ; Telefone: 223747160; Fax: 223747169 
 

Adenda ao REGULAMENTO DO 3.º TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE GAIA 
 

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. 



Campeonato Nacional 

Feminino 2008/2009 
 

 

Regulamento 
 

 
 

1. O Campeonato Nacional Feminino 2008/09 é organizado pela Academia de Xadrez de Gaia em parceria 
com a AXP - Associação de Xadrez do Porto conjuntamente com a Federação Portuguesa de Xadrez. Esta 
prova tem o apoio do Instituto do Desporto de Portugal, da Gaianima, AnimarGaia e Câmara Municipal de 
Gaia. O evento conta ainda com o apoio do GaiaHotel. 

 
2. O Campeonato é aberto a todos os xadrezistas do sexo feminino com nacionalidade portuguesa filiados até 

ao dia 7 de Julho de 2009. 
 
 

3. Ritmo de jogo: cada jogadora dispõe de 90 minutos de tempo fixo para concluir a sua partida e de um 
incremento de 30 segundos por cada lance efectuado. 

 
 

4. O Campeonato será disputado no Sistema Suíço de 7 sessões. 
 
 

5. Critérios de desempate: art. 25 do Regulamento de Competições da FPX. Em caso de empate para a 
atribuição do título nacional, o desempate será determinado em primeiro lugar por match à melhor de 4 
partidas em ritmo semi-rápido de 15 minutos com 5 segundos de incremento, caso sejam 2 as jogadoras 
empatadas, ou poule a uma volta, no mesmo ritmo, no caso de 3 ou mais jogadoras empatadas. 

 
 

6. O Campeonato será disputado no Gaiahotel – Avenida da Republica nº 2038 4430-195 Vila Nova de Gaia. 
 

7. A Prova contará para Ranking FPX e FIDE. 
 
 

8. O Calendário da Prova é o seguinte: 
1ª Sessão – 20 de Julho de 2009 às 15H00; 
2ª Sessão – 21 de Julho de 2009 às 15H00; 
3ª Sessão – 22 de Julho de 2009 às 15H00; 
4ª Sessão – 23 de Julho de 2009 às 15H00; 
5ª Sessão – 24 de Julho de 2009 às 15H00; 
6ª Sessão – 25 de Julho de 2009 às 15H00; 
7ª Sessão – 26 de Julho de 2009 às 14H00.  
 
A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 18:00 horas. 
 

 

9. A taxa de inscrição é de 30 €. As inscrições devem ser enviadas por e-mail para festival.gaia@fpx.pt  até ao 
dia 8 de Julho de 2009, inclusive. 

 
 

10. A Direcção da Prova e a equipa de arbitragem serão nomeadas posteriormente. 
  
 

11. Serão atribuídos prémios aos participantes. 
 
 

12. 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. 
 

 



Campeonato Nacional 

Feminino 2008/2009 
 

13. ALOJAMENTO E REFEIÇÕES: O alojamento em pensão completa será no GaiaHotel **** - 6 noites 
(entrada a 20 de Julho de 2009 e saída a 26 de Julho de 2009)- dormida com pequeno almoço e 12 refeições 
(começa no jantar de 20 de Julho de 2009 e termina no almoço de 26 de Julho de 2009).  

a. Alojamento em quarto duplo com pensão completa+inscrição: 270 €; (240+30). 
b. Alojamento em quarto individual com pensão completa+inscrição: 360 €; (330+30). 
c. Estão isentas do pagamento das despesas de alojamento em pensão completa em quarto duplo: a) a 

Campeã Nacional da época 2007/08; b) as mestres internacionais femininas ou com títulos 
superiores. 

d. As Campeãs Distritais dos Distritos cuja Associação tenha realizado o respectivo campeonato 
distrital feminino na época 2008/09 e que tenha requerido a respectiva homologação pagarão 170 
euros em quarto duplo com pensão completa, já com a inscrição na prova incluída. 

e. Alojamento em pensão completa para acompanhantes: 240 €. 
 

A reserva para beneficiar destas condições promocionais deve ser efectuada por e-mail para 
festival.gaia@fpx.pt  até ao dia 8 de Julho de 2008, inclusive, devendo o pagamento ser efectuado por 
depósito da quantia respectiva na Conta da FPX de Depósitos à Ordem nº 4147-5 do MONTEPIO GERAL, 
do Balcão de Almirante Reis, em Lisboa, NIB: 003600529910004147551, até àquela data, sem o que não 
se poderá considerar a reserva. Após o pagamento deve ser enviado um e-mail para festival.gaia@fpx.pt  
indicando o nome das pessoas e do Clube. 
 

14.  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. 

 

     
     www.gaiahotel.pt  
A Unidade hoteleira escolhida para a realização da prova e alojamento é o GaiaHotel, de categoria de 4 estrelas. O GaiaHotel está 

localizado no centro de Vila Nova de Gaia. O GaiaHotel dispõe de 92 quartos, 2 bares, restaurante e Parque Exterior. Os quartos estão 

todos equipados c/ Internet de alta velocidade, TV LCD, ar condicionado, Frigobar e mesa de trabalho. 

Está localizado junto à estação de metro e paragens de autocarro, com ligação facilitada à praia, ao Cais de Gaia e à cidade do Porto.  

 

Lisboa, 8 de Junho de 2009    FPX Competições 
 

Adenda ao REGULAMENTO, com base nas alterações às regras da FIDE, em vigor, desde 1 de Julho de 2009:  
 

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. 

 
Lisboa, 1 de Julho de 2009    FPX Competições 



 

 
 

 

I DIVISÃO 
 

51º CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS 
 

(Época 2008/2009) 
 

Aditamento ao regulamento 
 

________________________________________________________________________________ 
Federação Portuguesa de Xadrez 

Rua Frei Francisco Foreiro, 2, 4º Esq. 
1150-166 LISBOA 

Telefone: 213 579 144, Fax: 213 579 144 

Em aditamento ao Regulamento da I Divisão do 51º Campeonato Nacional por Equipas informa-se o 
seguinte: 
1. A I Divisão do 51º Campeonato Nacional por Equipas está inserida no 6º Festival de Xadrez de 

Gaia e é disputada no Gaiahotel – Avenida da Republica nº 2038 4430-195 Vila Nova de Gaia  
1.1. Salão Douro -> Sala de jogo. 

 

2. Director da prova: Direcção da FPX. 
 

3. Será realizada no dia 09/08/2009, após o término do campeonato, pelas 19 horas a cerimónia 
 de encerramento do 5º Festival de Xadrez de Gaia. Esta prova é organizada conjuntamente com 
a Academia de Xadrez de Gaia e a AXP - Associação de Xadrez do Porto. 

 

4. Condições de alojamento e de alimentação: São proporcionadas as seguintes condições: 
4.1. Preço por pessoa para os atletas de cada uma das equipas participantes por 8 diárias 

completas, em regime de pensão completa: 
(começa no jantar de 1/08/2009 e termina no almoço de 09/08/2009) 

4.1.1. Em quarto duplo: 280 €; 
4.1.2. Em quarto individual: 440 €; 

4.2. Preço por pessoa para os acompanhantes por 8 diárias completas, em regime de pensão 
completa: 
(começa no jantar de 1/08/2009 e termina no almoço de 09/08/2009) 

4.2.1. Em quarto duplo: 320 €; 
4.2.2. Em quarto individual: 440 €; 
 

5. A reserva, para beneficiar destas condições promocionais, deve ser efectuada por e-mail para 
festival.gaia@fpx.pt, até ao dia 06/07/2009, inclusive, devendo o pagamento da respectiva quantia 
ser efectuado por depósito ou transferência bancária na conta da FPX n.º 4147-5 do Montepio 
Geral, Balcão da Av. Almirante Reis, em Lisboa, NIB: 003600529910004147551, até à data acima 
mencionada, sem o qual não se poderá considerar a reserva. Deve ser enviado por fax para a FPX 
ou para festival.gaia@fpx.pt  a confirmação do pagamento, informando o nome da equipa e o 
número de estadias em quartos duplos/individuais e o comprovativo do pagamento. Até 15 dias 
antes do início da prova deverão enviar o nome das pessoas e a sua distribuição por quartos. 

6. Sobre o GaiaHotel ****: 
 

    
     www.gaiahotel.pt  
 

A Unidade hoteleira escolhida para a realização da prova e alojamento é o GaiaHotel, de 

categoria de 4 estrelas. O GaiaHotel está localizado no centro de Vila Nova de Gaia. O GaiaHotel 

dispõe de 92 quartos, 2 bares, restaurante e Parque Exterior. Os quartos estão todos equipados 

c/ Internet de alta velocidade, TV LCD, ar condicionado, Frigobar e mesa de trabalho. 

Está localizado junto à estação de metro e paragens de autocarro, com ligação facilitada à praia, 

ao Cais de Gaia e à cidade do Porto.  

    
Adenda ao Regulamento da 1ª Divisão, com base nas alterações às regras da FIDE, em vigor, desde 1 de Julho de 2009:  
 

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. 

Lisboa, 1 de Julho de 2009             FPX Competições 



 

 
 

 

II DIVISÃO 
 

51º CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS 
 

(Época 2008/2009) 
 

Aditamento ao regulamento 
 

________________________________________________________________________________ 
Federação Portuguesa de Xadrez 

Rua Frei Francisco Foreiro, 2, 4º Esq. 
1150-166 LISBOA 

Telefone: 213 579 144, Fax: 213 579 144 

Em aditamento ao Regulamento da II Divisão do 51º Campeonato Nacional por Equipas informa-se o 
seguinte: 
1. A fase final da II Divisão do 51º Campeonato Nacional por Equipas está inserida no 6º Festival de 

Xadrez de Gaia e é disputada no Gaiahotel – Avenida da Republica nº 2038 4430-195 Vila Nova 
de Gaia  
1.1. Salão Douro -> Sala de jogo. 

 

2. Director da prova: Direcção da FPX. 
 

3. Será realizada no dia 09/08/2009, após o término do campeonato, pelas 19 horas a cerimónia 
 de encerramento do 5º Festival de Xadrez de Gaia. Esta prova é organizada conjuntamente com 
a Academia de Xadrez de Gaia e a AXP - Associação de Xadrez do Porto. 

 

4. Condições de alojamento e de alimentação: São proporcionadas as seguintes condições: 
4.1. Preço por pessoa para os atletas de cada uma das equipas participantes por 2 diárias 

completas, em regime de pensão completa: 
(começa no jantar de 08/08/2009 e termina no almoço de 09/08/2009) 

4.1.1. Em quarto duplo: 70 €; 
4.1.2. Em quarto individual: 110 €; 

4.2. Preço por pessoa para os acompanhantes por 2 diárias completas, em regime de pensão 
completa: 
(começa no jantar de 08/08/2009 e termina no almoço de 09/08/2009) 

4.2.1. Em quarto duplo: 80 €; 
4.2.2. Em quarto individual: 110 €; 
 

5. A reserva, para beneficiar destas condições promocionais, deve ser efectuada por e-mail para 
festival.gaia@fpx.pt, até ao dia 17/07/2009, inclusive, devendo o pagamento da respectiva quantia 
ser efectuado por depósito ou transferência bancária na conta da FPX n.º 4147-5 do Montepio 
Geral, Balcão da Av. Almirante Reis, em Lisboa, NIB: 003600529910004147551, até à data acima 
mencionada, sem o qual não se poderá considerar a reserva. Deve ser enviado por fax para a FPX 
ou para festival.gaia@fpx.pt  a confirmação do pagamento, informando o nome da equipa e o 
número de estadias em quartos duplos/individuais e o comprovativo do pagamento. Até 15 dias 
antes do início da prova deverão enviar o nome das pessoas e a sua distribuição por quartos. 

 

6. Sobre o GaiaHotel ****: 

      

 

A Unidade hoteleira escolhida para a realização da prova e alojamento é o GaiaHotel, de categoria de 4 estrelas. O GaiaHotel está 

localizado no centro de Vila Nova de Gaia. O GaiaHotel dispõe de 92 quartos, 2 bares, restaurante e Parque Exterior. Os quartos estão 

todos equipados c/ Internet de alta velocidade, TV LCD, ar condicionado, Frigobar e mesa de trabalho. 

Está localizado junto à estação de metro e paragens de autocarro, com ligação facilitada à praia, ao Cais de Gaia e à cidade do Porto.  

FPX Competições 

www.gaiahotel.pt  



 

 
 

 

III DIVISÃO 
 

51º CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS 
 

(Época 2008/2009) 
 

Aditamento ao regulamento 
 

________________________________________________________________________________ 
Federação Portuguesa de Xadrez 

Rua Frei Francisco Foreiro, 2, 4º Esq. 
1150-166 LISBOA 

Telefone: 213 579 144, Fax: 213 579 144 

Em aditamento ao Regulamento da III Divisão do 51º Campeonato Nacional por Equipas informa-se o 
seguinte: 
1. A fase final da III Divisão do 51º Campeonato Nacional por Equipas está inserida no 6º Festival 

de Xadrez de Gaia e é disputada no Gaiahotel – Avenida da Republica nº 2038 4430-195 Vila 
Nova de Gaia  
1.1. Salão Douro -> Sala de jogo. 

 

2. Director da prova: Direcção da FPX. 
 

3. Será realizada no dia 09/08/2009, após o término do campeonato, pelas 19 horas a cerimónia 
 de encerramento do 5º Festival de Xadrez de Gaia. Esta prova é organizada conjuntamente com 
a Academia de Xadrez de Gaia e a AXP - Associação de Xadrez do Porto. 

 

4. Condições de alojamento e de alimentação: São proporcionadas as seguintes condições: 
4.1. Preço por pessoa para os atletas de cada uma das equipas participantes por 2 diárias 

completas, em regime de pensão completa: 
(começa no jantar de 08/08/2009 e termina no almoço de 09/08/2009) 

4.1.1. Em quarto duplo: 70 €; 
4.1.2. Em quarto individual: 110 €; 

4.2. Preço por pessoa para os acompanhantes por 2 diárias completas, em regime de pensão 
completa: 
(começa no jantar de 08/08/2009 e termina no almoço de 09/08/2009) 

4.2.1. Em quarto duplo: 80 €; 
4.2.2. Em quarto individual: 110 €; 
 

5. A reserva, para beneficiar destas condições promocionais, deve ser efectuada por e-mail para 
festival.gaia@fpx.pt, até ao dia 17/07/2009, inclusive, devendo o pagamento da respectiva quantia 
ser efectuado por depósito ou transferência bancária na conta da FPX n.º 4147-5 do Montepio 
Geral, Balcão da Av. Almirante Reis, em Lisboa, NIB: 003600529910004147551, até à data acima 
mencionada, sem o qual não se poderá considerar a reserva. Deve ser enviado por fax para a FPX 
ou para festival.gaia@fpx.pt  a confirmação do pagamento, informando o nome da equipa e o 
número de estadias em quartos duplos/individuais e o comprovativo do pagamento. Até 15 dias 
antes do início da prova deverão enviar o nome das pessoas e a sua distribuição por quartos. 

 

6. Sobre o GaiaHotel ****: 

      

 

A Unidade hoteleira escolhida para a realização da prova e alojamento é o GaiaHotel, de categoria de 4 estrelas. O GaiaHotel está 

localizado no centro de Vila Nova de Gaia. O GaiaHotel dispõe de 92 quartos, 2 bares, restaurante e Parque Exterior. Os quartos estão 

todos equipados c/ Internet de alta velocidade, TV LCD, ar condicionado, Frigobar e mesa de trabalho. 

Está localizado junto à estação de metro e paragens de autocarro, com ligação facilitada à praia, ao Cais de Gaia e à cidade do Porto.  

FPX Competições 

www.gaiahotel.pt  


