
 

Campeonato Distrital de Lisboa de Jovens 

Clássicas - Absoluto e Feminino  

23 a 25 de fevereiro de 2020  

Circuito AXL - Torneio fator 20 (10x2) 
 
  
Regulamento 
 

1. Organização: AX Portugal sob a égide da AXL. 

 

2. Datas:  

Ronda 1 - 23/02/2020 – Domingo – 09.30h 

Ronda 2 - 23/02/2020 – Domingo – 14.30h 

Ronda 3 - 24/02/2020 – 2ª Feira – 09.30h 

Ronda 4 - 24/02/2020 – 2ª Feira – 14.30h 

Ronda 5 - 25/02/2020 – 3ª Feira – 09.30h 

Ronda 6 - 25/02/2020 – 3ª Feira – 14.30h 

Entrega e prémios: 15m após o fim da última partida. 

 
3. Local: Hotel Roma – Av. De Roma, 33 | 1749-074 Lisboa 

 

4. Dados técnicos 

Direção de prova e arbitragem: AXPortugal 
Participantes: Podem participar todos os jogadores devidamente filiados para a época 

de 2019-2020 por clubes da AXL, sendo disputados torneios separados nos escalões: 

Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18, Sub20. (caso o número de participantes 
num escalão seja inferior a 10, os jogadores serão agrupados num escalão contiguo) 

Jogadores estrangeiros: Os jogadores que não tenham a nacionalidade portuguesa 
poderão participar, sendo que não poderão obter o título de campeão distrital, sendo o 

mesmo atribuído ao jogador português melhor classificado. 

A organização agradece que no ato da inscrição, os clubes informem qual a 
nacionalidade dos jogadores, caso seja diferente de portuguesa. 

Poderá ser solicitado o comprovativo de nacionalidade a qualquer jogador 
que a organização entenda como necessário. 

 
Sistema: Suíço, Nº de Rondas: 6, Ritmo de jogo: 90m + 30s, a notação da partida 

é obrigatória. 

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

5. Inscrições  

Email: eventosaxl@gmail.com. 

Data limite: 21/02/2020 (qualquer inscrição após esta data não será considerada) 

Taxa de inscrição única: 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 para cada escalão (troféus): 1º, 2º, 3º Classificados Absolutos, 1º, 2º, 3º 

Classificados femininos. 

 

7. Casos omissos: Serão resolvidos pela organização. 

 

Lisboa, 01 de janeiro de 2020 - A organização 
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