
 

Preliminar Preparação Campeonato Distrital de Jovens Individual  
1º TORNEIO 2014-2015 ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA (AXL) 

REGULAMENTO 

1.Organização:  
A Preliminar de Preparação para o Campeonato Distrital de Jovens Individual da época de 2014-
2015 é organizada pela Associação de Xadrez de Lisboa (AXL), nas instalações do GX Alekhine, 
Rua Alfredo Roque Gameiro.  
A prova será considerada para efeito de contabilização de ELO FPX e FIDE.  
 
2.Participantes:  
Terão direito a participar jogadores devidamente filiados para a época de 2014-2015 em clubes da 
AXL, até ao limite da sala 40 jogadores sendo aceites inscrições de filiados por outras associações 
caso não excedam o referido limite. Os jogadores são agrupados nos escalões: Sub.08, Sub.10, 
Sub.12, Sub.14, Sub.16, Sub.18, Sub.20 (se as inscrições do escalão forem inferiores a 6, 
agrupar-se-ão com os escalões contíguos). 
  
3. Inscrições:   
As inscrições devem indicar o nome do jogador, a data de nascimento e escalão a que pertence, o 
clube que representa e o ELO (lentas) devem ser enviadas para o correio electrónico: 
axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 20:00h do dia 13 de Janeiro de 2015. Taxa de inscrição: 2 
Euros para pagamento da taxa de homologação (FIDE) e para apoio a despesas de organização, 
pagos por transferência para a conta bancária da AXL com o seguinte - NIB: 
0018.0000.0198.4147.00177 (enviar email informando o NIB da conta de pagamento ou trazer p.f. 
o comprovativo e entregar à Direcção de prova). 
 
4. Sistema de jogo:   
O torneio será disputado sistema suíço (ou todos contra todos) em 5 sessões com o ritmo de 1h00 
mais 30 segundos por lance ou, se não conseguir relógios digitais em número suficiente, será 
jogado com o ritmo de 2 horas para cada jogador/partida. 
Nota: Será averbada Falta de Comparência aos jogadores que se apresentem após 30 minutos, 

em relação ao horário da sessão. 
 
5. Local, calendário e horário das sessões:   
O local será a sede actual do GX Alekhine sita na Rua Alfredo Roque Gameiro, 32-A. O calendário 
e horário será o seguinte: 
 

1ª Sessão 2015 / 01 / 23 Às 19h15m (sexta-feira) 
2ª Sessão 2015 /01 / 24 Às 11h00m (sábado) 
3ª Sessão 2015 / 01 / 24 Às 14h30m (sábado) 
4ª Sessão 2015 / 01 / 24 As 17h00m (sábado) 
5ª Sessão 2015 / 01 / 25 As 15h00m (domingo) 
     

     

6. Sistema de Desempate:  
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no regulamento de competições da FPX. 
 
7. Direcção e arbitragem:  
A Rita Avelino será a directora da prova e arbitragem estará a cargo do Ricardo Cruz. 
 
8. Comportamento e casos omissos:  
O comportamento dos jogadores deve ser exemplar. A inscrição nesta prova implica a plena 
aceitação deste regulamento. 



Os casos omissos serão resolvidos pela direcção de prova e arbitragem de acordo com as regras 
de xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX.  
 
9. Lembranças/prémios:  
Serão atribuídas lembranças/prémios aos primeiros classificados. 
 
 

 
Lisboa, 8 de Janeiro de 2015. (adenda em 21 de janeiro de 2015) 


