Campeonato Nacional
Veteranos 2007/2008
Regulamento

1. O Campeonato Nacional de Veteranos 2007/2008 é organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez.
2. Terão direito a participar nesta prova todos os jogadores que reúnam as seguintes condições:
• Possuam nacionalidade portuguesa;
• Masculinos nascidos em 1948 ou antes e Femininos nascidas em 1958 ou antes;
• Estejam filiados na época 2007/2008, (recebido na FPX até às 12 horas do dia 05 de Março de 2008).
3. Ritmo de jogo: cada jogador 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 em Sistema Suíço de 7 sessões.
5. Critérios de desempate: art. 25 do Regulamento de Competições da FPX.
6. O Campeonato será disputado no Aparthotel Sotto Mayor na Figueira da Foz.
7. A Prova contará para Ranking FPX e FIDE.
8. O Calendário da Prova é o seguinte:
Sábado, 15 de Março de 2008
Sábado, 15 de Março de 2008
Sábado, 15 de Março de 2008
Domingo, 16 de Março de 2008
Domingo, 16 de Março de 2008
Domingo, 16 de Março de 2008
Segunda-feira, 17 de Março de 2008
Segunda-feira, 17 de Março de 2008
Terça-feira, 18 de Março de 2008
Quarta-feira, 19 de Março de 2008
Quinta-feira, 20 de Março de 2007
Quinta-feira, 20 de Março de 2007

- 14h00: Abertura. Recepção e Acreditação dos participantes
- 17h30: Reunião de Delegados
- 18h30: Reunião de Árbitros
- 8h50: Abertura dos Campeonatos
- 09h00: 1ª Sessão
- 15h30: 2ª Sessão
- 09h00: 3ª Sessão
- 15h30: 4ª Sessão
- 15h30: 5ª Sessão
- 15h30: 6ª Sessão
- 09h00: 7ª Sessão
- 13h30: Desempates
- 16h00: Cerimónia de encerramento

9. A Taxa de inscrição é de 30 euros. As inscrições devem ser enviadas por e-mail para
fpx.competicoes@gmail.com até às 12h00 do dia 05 de Março de 2008.
10. Os atletas interessados em participar, poderão optar por uma das seguintes modalidades:
a) Pagamento de 200,00 euros, incluindo inscrição, alojamento e alimentação, (jantar de dia 15 até almoço de
dia 20 de Março.
b) Pagamento de taxa de inscrição e de 5 almoços: 85,00 euros. Pagamento de taxa de inscrição e de 5 jantares:
85,00 euros. Pagamento de taxa de inscrição e de 10 refeições: 140,00 euros.
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c). Dependendo da disponibilidade logística e organizativa, os acompanhantes podem optar por uma das
seguintes modalidades:
d) Pagamento de 175,00 euros, por pessoa, tendo direito a alojamento e alimentação em quarto triplo.
e) Pagamento de 195,00 euros, por pessoa, tendo direito a alojamento e alimentação em quarto duplo.
f) Pagamento de pacote de 5 almoços: 55,00 euros. Pagamento de pacote de 5 jantares: 55,00 euros. Pagamento
de pacote de 10 refeições: 110,00 euros.
g) Entende-se por pacote de alojamento e alimentação, as dormidas com pequenos almoços incluídos, almoços
de dia 16 a dia 20 de Março e jantares de dia 15 a dia 19 de Março (5 noites e 10 refeições no total). As
dormidas referem-se em quarto triplo. No caso de algum jogador ou acompanhante pretender estadia em quarto
individual, terá de pagar um suplemento de 95 Euros.
Estes pedidos terão de ser feitos atempadamente aquando da inscrição, para que os alojamentos e as
alimentações possam ser equacionadas correctamente para o número de pessoas interessadas.
11. As reservas e respectivos pagamentos terão de ser recebidos nos serviços da FPX até às 12 horas do
dia 05 de Março de 2008 (data de recepção na FPX). Os pagamentos poderão ser efectuados por depósito na
conta da FPX do:

MONTEPIO GERAL
Federação Portuguesa de Xadrez
Conta de Depósitos à Ordem nº 4147-5
do Balcão de Almirante Reis, em Lisboa

NIB: 003600529910004147551
12.A Direcção da Prova e a equipa de arbitragem estarão a cargo da FPX.
13. Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados.
14.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.

