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1. O Campeonato Nacional Feminino 2007/08 é organizado pela 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 Porto Lazer EM e da Câmara Municipal do Porto. O evento conta ainda com  o apoio do Hotel 
AC Porto. 

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

ao dia 8 de Julho de 2008. 
 
 

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 na Tribuna VIP do Complexo Desportivo do Monte Aventino - PORTO 
(Rua do Monte Aventino). 

 
 

7. A Prova contará para Ranking FPX e FIDE. 
 
 

8. O Calendário da Prova é o seguinte: 
1ª Sessão – 14 de Julho de 2007 às 15H00; 
2ª Sessão – 15 de Julho de 2007 às 15H00; 
3ª Sessão – 16 de Julho de 2007 às 15H00; 
4ª Sessão – 17 de Julho de 2007 às 15H00; 
5ª Sessão – 18 de Julho de 2007 às 15H00; 
6ª Sessão – 19 de Julho de 2007 às 15H00; 
7ª Sessão – 20 de Julho de 2007 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 fpx@fpx.pt  até ao dia 10 de 
Julho de 2008 , 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. 
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13. ALOJAMENTO E REFEIÇÕES: O alojamento (com pequeno almoço incluido) será no Hotel AC Porto 
**** - 6 noites (entrada a 14 de Julho de 2008 e saída a 20 de Julho de 2008)-dormida, em quarto duplo, 
pequeno almoço, mini-bar gratuito (s/bebidas alcoólicas), acesso gratuito a centro fitness e sauna. No 
Restaurante Monte Aventino (qualidade semelhante à do Hotel, buffet) poderão tomar as 12 refeições 
(começa no jantar de 14 de Julho de 2007 e termina no almoço de 20 de Julho de 2007). Muitas alternativas 
junto ao Hotel e ao local de jogo (Centro Comercial Dolce Vitae) para quem quiser gerir a alimentação. 

  
a. Inscrição, alojamento e refeições: 300 €; Suplemento de quarto individual: + 180 €. 
b. Inscrição, alojamento e almoços ou jantares: 255 €. 
c. Inscrição e alojamento: 210 €. 
d. Inscrição e refeições: 120 €. 
e. Inscrição e almoços ou jantares: 75 €. 
f. Inscrição: 30 €. 
g. Estão isentas do pagamento das despesas de alojamento: a) a Campeã Nacional da época 2006/07; 

b) As Campeãs Distritais dos Distritos cuja Associação tenha realizado o respectivo campeonato 
distrital feminino na época 2007/08 e que tenha requerido a respectiva homologação; c) As mestres 
internacionais femininas ou com títulos superiores. 

h. Alojamento e refeições para acompanhantes: 270 €; Alojamento: 180 €; Cada grupo de 6 refeições: 
45 €; Suplemento de quarto individual: 180 €. 

 
A reserva para beneficiar destas condições promocionais deve ser efectuada por e-mail para fpx@fpx.pt  
até ao dia 10 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 fpx@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. 

 
 
 
 

 

Lisboa, 16 de Junho de 2008 
FPX Competições 


