
Campeonato Distrital de Lisboa 

Clássicas - Equipas 

14/12/2019 a 17/05/2020 

Circuito AXL - Torneio fator 22 (11x2) 
 

Regulamento 
 

1. Organização: AXPortugal sob a égide da AXL. 

2. Datas, horários e locais:  
 

Ronda 1 - 14/12/2019 – 15.00h – Nos clubes 
Ronda 2 - 11/01/2020 – 15.00h – Nos clubes 

Ronda 3 - 08/02/2020 – 15.00h – Nos clubes 

Ronda 4 - 21/03/2020 – 15.00h – Nos clubes  
Ronda 5 - 18/04/2020 – 15.00h – Nos clubes 

Ronda 6 - 16/05/2020 – 15.00h – Nos clubes (poderá ser em local concentrado) 
Ronda 7 - 17/05/2020 – 15.00h – Nos clubes (poderá ser em local concentrado) 

 

3. Dados técnicos 
Direção de prova: AXPortugal 

Acesso: Equipas de clubes filiados na AXL na presente época, sendo que um clube 
pode inscrever no máximo 2 equipas.  

Constituição das equipas a apresentar no ato da inscrição: Mínimo de 4 
jogadores e um máximo de 16 jogadores. 

Na inscrição da equipa poderão constar jogadores já inscritos em equipas das 2ª ou 3ª 

divisões nacionais, “fixando” na equipa respetiva em que primeiro participe. 
Sistema: Suíço, Nº de Rondas: 7, Ritmo de jogo: 90m + 30s 

(o sistema de emparceiramento e o número de rondas poderá ser diferente, se o 
número de equipas inscritas for inferior a 10) 

Regras: FPX e FIDE para partidas clássicas. Desempates: RCP da FPX. 

 
4. Envio de resultados 

A equipa que joga em casa ou de brancas no 1º tabuleiro, deverá enviar por email 
(eventosaxl@gmail.com) num prazo de 24h o respetivo boletim de encontro, 

devidamente preenchido e assinado por capitães e delegado, cópias de todos os 
registos de partida e fotos do encontro. 

(caso os jogos das 6º e 7ª rondas se realizem em local concentrado, este ponto não se 

aplica) 
 

5. Inscrições  
Email: eventosaxl@gmail.com. 

(Constituição da equipa, capitão, delegados/árbitros, endereço dos jogos em casa, 

contacto telefónico) 
Data limite: 12/12/2019 (qualquer inscrição após esta data não será considerada) 

Taxas de inscrição por equipa: 15,00 € 
NIB da AXL para pagamento das inscrições: 0018.0000.0198.4147.00177. 

Recibos: Todos os recibos de inscrição serão emitidos pela AXL aos respetivos clubes. 

Nota importante: As inscrições só serão válidas após confirmação da receção por 
email, dentro da data limite, do respetivo comprovativo de pagamento das mesmas. 

 
6. Prémios (troféus): 1º, 2º, 3º Equipa 

(a entrega de prémios será feita em local/momento a anunciar) 
 

7. Casos omissos: Serão resolvidos pela organização. 

 
Lisboa, 01 de outubro de 2019 - A organização 
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