68º CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO
FASE FINAL
REGULAMENTO
Pampilhosa da Serra, 4 a 12 de Agosto de 2012
Época 2011 / 2012

Aprovado a 9 de Julho de 2012

O 68.º Campeonato Nacional Individual Absoluto Fase Final é organizado pela Federação Portuguesa de
Xadrez com o apoio da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, do Instituto Português do Desporto e
Juventude e do Villa Pampilhosa Hotel, de 4 a 12 de Agosto de 2012 nas instalações do referido hotel.

A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
1. Têm direito de participar na Fase Final do Campeonato Nacional Absoluto, por esta ordem, até
perfazer um máximo de 10 jogadores (Art.º 37 do RC):
a) Paulo Dias, José Padeiro e António Fernandes, os três primeiros classificados na Fase Final do
Campeonato de 2010/2011.
b) Rui Marques, Hugo Lima Santos e Nuno Guerreiro, os três primeiros classificados na Fase
Preliminar de 2010/2011 com direito a disputar o título de campeão nacional individual absoluto.
c) Luís Galego, Diogo Fernando, Ruben Pereira e Antonio Vítor, os quatro jogadores filiados na
FPX com melhor elo FIDE ativo na lista de julho de 2012, não incluídos em a), b).
d) Havendo vagas por não inscrição de jogadores apurados por a) ou b) poderão estes ser
substituídos por jogadores classificados até ao sexto lugar das respetivas provas. (Substitutos
da Fase Final do Campeonato Nacional anterior: Pedro Neves, Vítor Guerra e Volodimir
Ulyanovskyy). (Substitutos da Fase Preliminar do Campeonato Nacional: Emanuel Pires, Diogo
Alho e Vítor Morais).
e) Se ainda permanecerem vagas, estas serão preenchidas pelos jogadores com melhor elo FIDE
ativo na lista de Julho de 2012.
B – INSCRIÇÕES
1. As inscrições têm de ser feitas até às 17h00 do dia 30 de julho de 2012 para o seguinte email:
competicoes@fpx.pt
C – APOIOS DE PARTICIPAÇÃO E PRÉMIOS
1. Os Grandes Mestres (GM) têm um apoio de participação de 300,00€ e os Mestres Internacionais
(MI) no valor de 100,00€.
2. Os restantes apoios de participação e prémios serão distribuídos de acordo com a classificação final
do campeonato:
1º
2º
3º
4º
5º
6º a 10º

1500€,
1000€
500€
200€
100€
50€

3. Troféu para os 3 primeiros classificados e medalhas para os restantes participantes.
D – CONDIÇÕES TÉCNICAS
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1. A Fase Final disputa-se em sistema de poule a uma volta entre 10 jogadores. O sorteio dos
números de ordem dos jogadores para esta fase realiza-se na sede da FPX às 18h de 31 de Julho
de 2012 (terça-feira).
2. O ritmo de jogo da Fase Final do Campeonato Nacional Individual é de 90 minutos para 40 lances
mais 30 minutos com 30 segundos de acréscimo por lance desde o início da partida, sendo
respeitados os regulamentos da FPX e as Regras do Jogo do Xadrez da FIDE.
3. É atribuída falta de comparência ao jogador que chegar à sua mesa de jogo com atraso superior a
60 minutos em relação à hora marcada para início da sessão.
4. Não é permitido propor/aceitar empate antes de realizados 30 lances, exceto se o árbitro for
chamado e der a sua anuência.
5. Serão eliminados os jogadores que derem duas faltas de comparência. Não serão atribuídos byes
para faltas anunciadas.
6. A Direcção de Prova cabe a Altino Costa. A equipa de arbitragem será nomeada oportunamente.
7. Antes do início da primeira sessão, a Direcção de Prova promoverá a designação de um Comité de
Apelo composto por 5 membros efetivos e 3 suplentes. Os membros efetivos, com interesse direto
numa determinada decisão, têm de ser substituídos por um dos suplentes.
8. Das decisões do Comité de Apelo não há recurso.
E – CALENDÁRIO
1. As sessões realizam-se no Villa Pampilhosa Hotel nos seguintes dias e horário:
1ª Sessão - 04 de Agosto (Sáb.)
2º Sessão - 05 de Agosto (Dom.)
3ª Sessão - 06 de Agosto (2.ª F.)
4ª Sessão - 07 de Agosto (3.ª F.)
5ª Sessão - 08 de Agosto (4.ª F.)
6ª Sessão - 09 de Agosto (5.ª F.)
7ª Sessão - 10 de Agosto (6.ª F.)
8ª Sessão - 11 de Agosto (Sáb.)
9ª Sessão - 12 de Agosto (Dom.)

- 15h00
- 15h00
- 15h00
- 15h00
- 15h00
- 15h00
- 15h00
- 15h00
- 15h00

F – CONTROLO ANTIDOPAGEM
1. Em cada um dos dias de jogo, todos os 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.
2. 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.
G – SANÇÕES
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1. Para além das sanções relativas ao controlo antidopagem e das previstas por conduta incorreta no
Regulamento de Disciplina, estão também sujeitas a sanções, as seguintes situações:
2. As faltas de comparência não aceites pela Direção de Prova, implicam uma coima de 75€ por cada
falta e instauração de respetivo processo disciplinar.
3. A eliminação de jogadores que receberam apoio e condições de alojamento, por faltas não aceites,
implica o ressarcimento à FPX dos montantes correspondentes.
H – ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
1. Todos os participantes terão direito a alojamento e alimentação em pensão completa.
I – DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição e participação no Campeonato Nacional Absoluto, presume a aceitação expressa das
disposições contidas no presente regulamento, dos regulamentos da FPX e da FIDE no que
aplicáveis.
2. Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os Regulamentos da
FPX e da FIDE.
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