FIDE World Cadet Chess Championships
(U08, U10, U12 boys/open & girls)
www.wccc2018.com

Regulamento/Convite
1. Convite
A Federação Internacional de Xadrez (FIDE), a Federação Espanhola de Xadrez (FEDA), a
Federação Galega de Xadrez (FEGAXA) e o Comité Organizador do Campeonato Mundial
Cadete de Xadrez 2018 têm a honra de convidar todas as federações membros da FIDE a
participar no Campeonato Mundial Cadete de Xadrez 2018 FIDE World Cadet Chess
Championship 2018 (Sub-08, Sub-10 e Sub-12, nas categorias absoluta e feminina), que terá
lugar em Santiago de Compostela, Espanha, entre os dias 3 e 16 de novembro de 2018.

2. Participação
2.1. Pessoas convidadas — Cada federação poderá registar um (1) jogador convidado em cada
uma das categorias (Sub-08, Sub-10 e Sub-12, absoluto e feminino). O total de seis (6)
jogadores convidados e um delegado oficial (capitão/treinador com uma licença válida de
Treinador FIDE) pertencente à federação nacional estão convidados pela organização da prova.
O jogador não pode ter alcançado os 8 anos, 10 anos ou 12 anos, cumpridos, respetivamente,
antes do dia 1 de janeiro 2018.
2.2. Direitos pessoais dos jogadores — Os jogadores classificados entre os lugares 1 a 3 no
anterior Campeonato Mundial Cadete, assim como os respetivos campeões continentais
dessas categorias têm o direito de participar no Campeonato Mundial Cadete da idade
correspondente, na própria categoria ou na categoria seguinte em idade se a estipulação
mencionada acima relacionada à idade for alcançada. Estes jogadores serão considerados
como convidados, e têm de ser inscritos pela sua federação nacional.
2.3. Jogadores extra e pessoas acompanhantes — Os jogadores que não estejam na categoria
de convidados serão considerados jogadores extra. Todas as pessoas que não se enquadrem
dentro dos jogadores ou acompanhantes oficiais convidados pela organização serão
considerados pessoas extra. Cada federação pode inscrever qualquer número de jogadores
extra ou pessoas extra, mas apenas depois da confirmação do Comité Organizador. Cada
federação nacional será responsável pelos gastos dos seus jogadores extra ou pessoas extra.
2.4. Um jogador inscrito numa categoria de menor idade devido a erros na especificação da
sua data de nascimento terá a sua inscrição suspensa até à devida retificação.
2.5. Por razões de segurança e de índole organizativa, e de acordo com os regulamentos de
torneios da FIDE, todas as delegações nacionais deverão alojar-se nos hotéis oficiais
designados pelo Comité Organizador e efetuar as reservas através da organização.

2.6. Para contribuir para a boa ordem da organização do torneio, as federações devem
completar cuidadosamente o formulário de inscrição oficial (pode ser encontrado na página
we oficial www.wccc2018.com que, ainda assim, foi ou será enviado às federações nacionais
com a sua chave de acesso e contra-senha) e enviá-lo ao Comité Organizador até ao dia 3 de
setembro de 2018. Qualquer outro formulário não será aceite.
2.7. Sala de jogo: O local de jogo é a Sala Museu da Cidade da Cultura da Galiza em Santiago
de Compostela.

3. Taxa de inscrição FIDE.
De acordo com os regulamentos da FIDE, as taxas de inscrição de 70 € (euros) por cada jogador
convidado e de 140 € (euros) por cada jogador adicional deverão ser pagas antes do início do
torneio.
As Federações Nacionais deverão enviar este valor diretamente para a conta bancária da FIDE
ou a FIDE o irá cobrar na conta da Federação Nacional.

4. Inscrição Organização.
4.1. Cada jogador (convidado, com direitos pessoais ou extra) e cada acompanhante oficial ou
pessoa extra deverá pagar o valor de cem euros (100 €) no momento da respetiva inscrição
antes do dia 3 de Setembro de 2018. Esta taxa de registo é obrigatória e representa a
confirmação da participação; de outra forma a inscrição será considerada inválida e não será
aceite. Este pagamento inclui o transporte desde e para o aeroporto internacional de Santiago
de Compostela, o transporte entre os hotéis e a sala de jogo, a acreditação, identificação e
custos organizativos.
4.2. A data limite para a inscrição é o dia 3 de setembro e 2018. Depois deste dia, aplicar-se-á
uma penalização de oitenta euros (80 €) por cada inscrição, que será cobrada aos participantes
até ao dia 15 de outubro de 2018. Após esta data, os organizadores reservam-se no direito de
recusar inscrições tardias ou mudanças de categorias nos hotéis para os participantes.
4.3. Todos os jogadores convidados (segundo 2.2. e 2.3.) e o delegado-treinador de cada
federação devem efetuar a respetiva inscrição antes da mencionada primeira data limite (3 de
setembro de 2018).
Depois desta data, nenhuma inscrição como jogador convidado ou treinador será admitida, e a
sua inscrição será considerada como se fosse a de um jogador extra.
4.4. A inscrição deverá incluir a federação, número da FIDE, apelidos, nome, rating elo
internacional e título da FIDE (se existir), junto com detalhes do passaporte de cada jogador e
cada pessoa acompanhante. Deverá também ser incluído o nome, detalhe de documentos e
número de telefone/morada/e-mail ou fax do chefe de delegação. Uma foto de identificação
(2 x 3 cm) deve ser enviada por cada jogador (convidado, com direitos pessoais ou extra) e por
cada pessoa acompanhante até ao dia 3 de setembro de 2018.
Se a foto não for enviada até à data limite, poderá ser obtida no momento da chegada ao
hotel, mas com um custo de dez euros (10 €).
4.5. Todos os gastos das viagens devem ser pagos pelos participantes ou respetiva federação
nacional. Unicamente a federações membros da FIDE (não suspensas nem com atrasos) estão
autorizadas a enviar formulários de inscrição. Em nenhum caso as inscrições individuais serão
aceites se a respetiva federação não confirmar a dita inscrição.

4.6. Se uma pessoa (jogador ou acompanhante) pegar as taxas e posteriormente decide não
participar, o respetivo valor não será devolvido.

5. Detalhes das Viagens.
Viagens: A data limite para enviar detalhes das viagens é o dia 3 de setembro de 2018 (de
outra forma a organização não terá tempo para proporcionar adequadamente o transporte).
Por favor utilizem os formulários disponíveis na Web oficial para informar
(www.wccc2018.com).
O local de jogo e os hotéis situam-se a 16 quilómetros do aeroporto internacional de Lavacolla
(SCQ) (Santiago de Compostela), a 68 quilómetros do aeroporto internacional de Alvedro (LCG)
(Corunha), a 91 quilómetros do aeroporto internacional de Peinador (VGO) (Vigo) e a 194
quilómetros do aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro (OPO) (Porto-Portugal).
O organizador proporcionará serviço de transporte grátis para todos os participantes desde o
aeroporto oficial de Lavacolla (SCQ) (Santiago de Compostela) durante o dia de chegada 3 de
novembro, e regresso durante o dia 16 de novembro. Se alguma delegação chegar um ou dois
dias antes da competição ou regressar um ou dois depois se proporcionará igualmente o
mesmo serviço.
O organizador proporcionará também serviço de transporte para os participantes a partir dos
outros aeroportos citados, pelos valores seguintes, por pessoa:
Desde o aeroporto de Alvedro (Corunha), transfer de 68 quilómetros: 20 €.
Desde o aeroporto de Peinador (Vigo), transfer de 91 quilómetros: 30 €.
Desde o aeroporto de Francisco Sá Carneiro (Porto), transfer de 194 quilómetros: 50€.
Estes serviços incluem transferes até a desde os hotéis oficiais no dia da chegada e da partida.
Os jogadores que efetuem acordos de transporte privado devem claramente indicar essa
circunstância no formulário de inscrição e serão totalmente responsáveis por qualquer
problema que experimentem durante a sua chegada ou partida.

6. Pagamentos.
6.1. Transferência bancária – No momento da inscrição, um jogador de qualquer categoria ou
uma pessoa acompanhante deve transferir a anteriormente mencionada soma de cem euros
(100 €) (ver 4.1.) para a seguinte conta bancária:
Nome do Banco: SABADELL.
Nome da agência: Padron
Número da agência: 2281
Número da conta: 0081 2281 92 0001120123
Morada: Carretera General, 10. 15900 PADRON
Titular da conta: Federación Española de Ajedrez (FEDA).
IBAN: ES46 0081 2281 9200 0112 0123
Código SWIFT/BIC: BSABESBBXXX
Todas as comissões bancárias devem ser garantidas pelo remetente.

7. Alojamento.
7.1. O alojamento será oferecido nos hotéis oficiais reservados pela Organização em Santiago
de Compostela e proximidades. Nesses hotéis haverá ligação wi-fi gratuita na receção para
todos os participantes e também na maioria dos quartos.
7.2. O Comité Organizador oferece alojamento e pensão completa aos jogadores convidados e
a um (1) treinador com licença válida de Treinador FIDE a cada federação, desde o jantar de 3
de setembro de 2018 até ao pequeno-almoço (café da manhã) do dia 16 de novembro de
2018, em habitações duplas ou triplas nos hotéis oficiais.
7.3. Os gastos de alojamento deverão ser cobertos por transferência bancária.
- 50% de forma antecipada, antes do dia 3 de setembro de 2018.
- O resto do pagamento pode ser efetuado à chegada, na conta bancária ou na receção dos
hotéis, se possível através de cartão de crédito ou efetivo.
7.4. Se uma federação participante não envia um jogador em qualquer categoria de idade ou
género, não poderá substitui-lo em nenhuma outra categoria.
7.5. Preços do alojamento: ter em conta que a data limite para a inscrição é o dia 3 de
setembro de 2018. Recomendamos especialmente que definam o alojamento antes dessa
data; de outra forma, os valores poderão sofrer um incremento de 5%.
7.6. Os custos do alojamento oficial incluem treze (13) noites, sendo parte de um pacote de
inscrição que começa no dia 3 de novembro de 2018, com saída no dia 16 de novembro de
2018. Se alguma pessoa chega depois do dia 3 de novembro ou abandona antes do dia 16 de
Novembro o hotel, deve pagar o custo total do pacote. Se alguma pessoa chegar antes do dia 3
de novembro, ou sair depois do dia 16 de novembro deverá pagar a diferença de custo
mencionada abaixo por cada dia adicional.
7.7. Preços dos Hotéis:
Em todos os hotéis o regime de alojamento é em Pensão Completa (PC) (pequeno-almoço/café
da manhã, almoço e jantar).
1.- Hotéis TRÊS ESTRELLAS *** (400 lugares).
Quarto triplo: 46 €/ por dia por pessoa, 598 € total por pessoa (13 noites).
Quarto duplo: 55 €/ por dia por pessoa, 715 € total por pessoa (13 noites).
Quarto individual: 72 €/ por dia por pessoa, 936 € total por pessoa (13 noites).
HOTEL SCALA PAZOS PADRON. www.hscala.com
2.- Hotéis TRÊS ESTRELLAS *** PLUS (900 lugares).
Quarto triplo: 49 €/ por dia por pessoa, 637 € total por pessoa (13 noites).
Quarto duplo: 59 €/ por dia por pessoa, 767 € total por pessoa (13 noites).
Quarto individual: 80 €/ por dia por pessoa, 1.040 € total por pessoa (13 noites).
HOTEL SANTIAGO APOSTOL. www.santiagoapostolhotel.com (*)
3.- Hotéis QUATRO ESTRELLAS **** (900 lugares).
Quarto triplo: 59 €/ por dia por pessoa, 767 € total por pessoa (13 noites).

Quarto duplo: 68 €/ por dia por pessoa, 884 € total por pessoa (13 noites).
Quarto individual: 89 €/ por dia por pessoa, 1.157 € total por pessoa (13 noites).
HOTEL TRYP SANTIAGO. www.trypsantiago.com (*)
4.- Hotéis QUATRO ESTRELLAS **** PLUS (400 lugares).
Quarto triplo: 64 €/ por dia por pessoa, 832 € total por pessoa (13 noites).
Quarto duplo: 74 €/ por dia por pessoa, 962 € total por pessoa (13 noites).
Quarto individual: 94 €/ por dia por pessoa, 1.222 € total por pessoa (13 noites).
HOTEL PUERTA DEL CAMINO. www.puestradelcamino.com (*)
(*) Se necessário, serão proporcionados hotéis adicionais.
Importante: Os quartos individuais serão reservados de acordo com o princípio FCFS (primeiro
a chegar, primeiro a ser atendido). Entende-se a ordem ao efetuar o pagamento.
7.8. Cada delegação deverá distribuir as suas reservas de quartos numa proporção razoável de
quartos duplos e triplos. Por cada quarto individual solicitado, devem ser reservados pelo
menos seis (6) pessoas em quartos duplos e triplos.
7.9. Os hotéis destinados a cada delegação serão decididos pela Organização. Se for
necessário, a organização também fará a distribuição final dos quartos.
7.10. Uma vez confirmada a transferência bancária, a Organização enviará à respetiva
Federação Nacional a confirmação da reserva hoteleira.
7.11. Os jogadores não serão incluídos na lista oficial até que todos os pagamentos tenham
sido efetuados aos organizadores.

8. Calendário do torneio.
Sábado

03-nov

Domingo

04-nov

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta

05-nov
06-nov
07-nov
08-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
14-nov
15-nov

Sexta

16-nov

Chegada das delegações
21.00 Reunião técnica
16.15 Cerimónia de abertura
16.30 Ronda 1
16.30 Ronda 2
16.30 Ronda 3
16.30 Ronda 4
16.30 Ronda 5
16:30 Ronda 6
Dia livre
16.30 Ronda 7
16.30 Ronda 8
16.30 Ronda 9
16.30 Ronda 10
14.00 Ronda 11
20.30 Encerramento
12.00 Saída das delegações

9. Regulamentos técnicos.
9.1. Os torneios serão realizados utilizando o Sistema Suíço em 11 rondas. Os ratings nacionais
não serão considerados para a realização dos emparceiramentos.
9.2. O ritmo de jogo será, de acordo com as normas da FIDE, de noventa (90) minutos para os
primeiros quarenta (40) movimentos, seguidos de trinta (30) minutos para o resto da partida,
com incremento de trinta (30) segundos por cada jogada desde o primeiro movimento.
9.3. Atraso: Perderá a partida o jogador que não esteja no tabuleiro passados trinta (30)
minutos da hora oficial de início da partida.
9.4. As regras oficias de desempate são:
1-Results of direct encounters between the tied players (applies only if all tied players have
played each other).
2-Buchholz Cut 1. 3-Buchholz. 4-The greater number of games played with black (unplayed
games count as played with white). 5-The Greater number of wins.
9.5 Árbitros. O árbitro principal e os órgãos técnicos da FIDE serão anunciados no dia 3 de
Outubro de 2018.

10. Stands e cartazes publicitários.
Quem pretenda instalar um stand promocional no recinto de jogo ou ter cartazes ou outro
material promocional deve contactar a Organização para saber das condições do referido
aluguer de espaços. Não será permitida nenhuma atividade promocional (exceto as da FIDE) o
ter um stand, mercadoria ou oferecer serviços sem aprovação do Comité Organizador.

11. Informação sobre visas.
11.1. As federações ou jogadores que necessitem de assistência na solicitação de visas podem
entrar em contacto com o Comité Organizador antes do dia 3 de setembro de 2018.
11.2. O Diretor do Torneio emitirá cartas oficiais de convite unicamente depois de que todos
os pagamentos tenham sido efetuados (inscrição e alojamento de cada membro da
delegação).

12. Condições climáticas.
No mês de novembro, o clima em Santiago de Compostela é um pouco frio, sobretudo de
manhã e à noite, com temperaturas aproximadamente entre 8º C e 18º C. Recomenda-se a
todos os participantes contar com alguma proteção e roupa adequada para o caso de chuva,
que normalmente sucede nestas datas e nesta zona. Anoitece às 19 horas locais.

13. Electricidade.
A voltagem em Espanha é de 220 volts. As tomadas são do tipo Europlug, Schuko.

14. Prémios.
14.1. A melhor federação, atendendo qualitativamente às medalhas conquistadas em todas as
categorias, receberá um troféu. Para o primeiro lugar o número de medalhas de ouro será
tomado em consideração, em caso de empate as de prata e se subsistir a igualdade
considerar-se-ão as de bronze. Se ainda assim persistir o empate, então o critério dos pontos
totais que obtiveram os medalhistas será considerado como desempate.
14.2. Os três primeiros lugares de cada categoria receberão troféus e medalhas.
14.3. Também serão entregues medalhas a quem finalizar nas quarta quinta e sexta posições
(4.º, 5.º e 6.º) de cada categoria.
14.4. A Cerimónia de Entrega de Prémios realizar-se-á com os seis melhores participantes de
cada categoria, além do participante e a participante mais jovens do torneio.
14.5. Todos os jogadores e os árbitros receberão diplomas pela sua participação.
14.6. A entrega de prémios efetuar-se-á no Palácio de Congressos de Santiago de Compostela.

15. Procedimento de Apelação.
15.1. As reclamações contra as decisões do Árbitro Principal devem ser apresentadas por
escrito ao Presidente do Comité de Apelo até uma hora depois da finalização da partida. A
reclamação deve ser acompanhada pela soma de 200 euros, em qualidade de depósito. Se a
reclamação é atendida, esta soma é devolvida imediatamente ao interessado. Se a reclamação
for recusada, o depósito é transferido para a FIDE. A apelação deve ser apresentada pelo
delegado da Federação Nacional, em nome do jogador. As decisões do Comité de Apelo são
definitivas.
15.2. As regras válidas para este Campeonato, em caso de diferenças de interpretação, serão
publicadas em inglês.

16. Atividades Paralelas.
16.1. Seminários FIDE.
16.2. Excursões no dia livre.

17. Informação de Contacto.
17.1. Informação geral:
WEB: www.wccc2018.com - e-mail: info@wccc2018.com - Telefone/Fax: +34 986 23 79 45
17.2. Direção do Campeonato:
e-mail: wcc@wccc2018.com - Telefone/Fax: +34 986 23 79 45

