
 
 

 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA  
  

 

16 de Junho de 2012 – 15H00 

Associação de Moradores Alto do Moinho 

 

CIRCUITO DE SEMI-RÁPIDAS AXL 2011-2012  

 

 
 

REGULAMENTO 

 

 
 

 

O I Torneio de Xadrez da Associação de Moradores Alto do Moinho é organizado pela Associação 

de Xadrez de Lisboa em parceria com a Associação de Moradores do Alto do Moinho que para o efeito 

cede as suas instalações sitas na Rua Cerrado das Oliveiras,n.º9 - Alto do Moinho, 2610-035 Buraca, 

Amadora (a cerca de 300 mts do IKEA de Alfragide). 

 

1. Podem participar neste torneio todos os interessados, sendo que o mesmo integra o II Circuito de 

Semi Rápidas da A.X.L. 2011-2012, (consultar o Regulamento específico). 

 

2. Taxa de inscrição – Única – 1,5 euro. O pagamento deverá ser feito por depósito ou transferência 

para a conta do Santander Totta - NIB: 0018.0000.0198.4147.00177 com envio de email a 

informar e comprovativo ou paga antes do início da 1ª sessão (o envio dos recibos será feito por 

email). Os jogadores do Associação de Moradores Alto do Moinho estão isentos de taxa de 

inscrição. 

 

3. As inscrições serão aceites através do e-mail: axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 20 horas 

de 14 de Junho (5ª feira) sem sobretaxa, após essa hora e até às 14h20 do dia 16 de Junho de 

2012 (sábado) acresce sobretaxa de 0,5 euros, ficando a taxa no total de 2 euros para qualquer 

escalão.  

 

4. A prova será disputada em sistema suíço, em 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa 

“Swiss-manager”. O programa-horário a cumprir, no sábado dia 16 de Junho de 2012, é o 

seguinte: 

1ª sessão: 15H00; 2ª sessão: 15H35; 3ª sessão: 16H10; 4ª sessão: 16H45; 5ª sessão: 17H20; 6ª 

sessão: 17H55; 7ª sessão: 18H30 Entrega de prémios (após a conclusão da última partida).  

Prémios individuais: 1º ao 3º Troféus. Troféu à 1ª Equipa (4  jogadores). 

 

5. O ritmo de jogo é de 15 minutos por partida para cada jogador.  

  

6. Serão eliminados todos os jogadores que faltarem a mais de 20% (2 partidas) das partidas que 

deveriam jogar. 

7. Serão seguidas as Regras para Partidas Semi-Rápidas da FIDE, o R.C. e o presente 

regulamento.  

Os desempates serão de acordo com o RC da FPX para partidas semi-rápidas. 

8. O torneio será homologado para ELO de Semi-Rápidas da FPX e contabiliza para o Circuito de 

Semi-Rápidas AXL. 

9. A direcção e a arbitragem da prova serão designadas oportunamente. 

 

 

Lisboa, Maio de 2012                                                             

A Direcção da A.X.Lisboa 

 

 


