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1. Campeonato Nacional Individual Absoluto 2011/2012 - Match  

  

1 Campeonato Nacional Individual Absoluto 2011/2012 - Match 

 
No seguimento do processo de controlo antidopagem que foi instaurado ao Luís Galego, depois do 
controlo positivo no Campeonato Nacional Individual Absoluto 2011/2012 - Fase Final, que teve lugar 
de 4 a 12 de agosto de 2012 na Pampilhosa da Serra, 
(http://www.fpx.pt/web/institucional/organizacao/disciplina), foi deliberada a retirada do título de 
Campeão Nacional Individual Absoluto 2011/2012 ao Luís Galego, bem como a respectiva retirada de 
medalhas, pontos e prémios atribuídos. 
 
Desta forma, são anulados todos os resultados dos 9 jogos em que o Luís Galego participou, havendo 
a respetiva correção nos pontos de ELO de cada jogo (os resultados foram anulados). A classificação 
final é assim refeita resultando num empate nos 3 primeiros classificados. A classificação final, com 
base nos critérios de desempate em vigor na altura é a seguinte: 
 

1º Sérgio Rocha - 5,5 
2º Rui Dâmaso - 5,5 
3º António Fernandes - 5,5 
4º Viktor Ulyanovskyy - 5 
5º Carlos Carneiro - 5 
6º Hugo Lima Santos - 4 
7º Nuno Guerreiro - 3,5 
8º Volodimir Ulyanovskyy - 1,5 
9º Pedro Neves - 0,5 

 
http://www.chess-results.com/tnr78410.aspx?lan=10 
 

Será efetuado um Match a 3 jogadores, que consiste numa ‘poule’ a uma volta, para atribuição do 1º 
ao 3º lugar. Terminando o match empatado, serão aplicados os critérios de desempate estipulados 
no Regulamento de Competições da FPX em vigor nessa época, relativo ao CN Individual Absoluto 
2011/2012 - Fase Final. Todos os restantes pontos seguirão o estipulado no Regulmento de 
Competições em vigor nessa época e no Regulamento da Prova. 
 
O Match terá lugar na sede da FPX, nos dias 12 a 14 de novembro, com início às 20:00 de cada dia, 
com o seguinte calendário. 
- 12/11: 2 vs 3 
- 13/11: 1 vs 2 
- 14/11: 3 vs 1 
 
O sorteio será realizado no dia 7 de novembro na Sede da FPX pelas 19:00, sorteando os nomes de 
cada um dos jogadores e atribuindo aos números de 1 a 3. Devem contactar para 
competicoes@fpx.pt se desejarem estar presentes no sorteio. 
 
Os jogadores terão de confirmar a participação no Match até às 18:00 do dia 11 de novembro para o 
e-mail competicoes@fpx.pt. 
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