
 
 

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA 
 

CIRCUITO DE SEMI-RÁPIDAS AXL 2011-2012  

 

21 de julho de 2012 – 15H00  

III Torneio de Xadrez das Galerias Alto da Barra 
 

 

 REGULAMENTO 
 

 

O III Torneio de Xadrez das Galerias Alto da Barra está englobado no Circuito de Semi-Rápidas 

A.X.L. 2011-2012, é organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa em parceria com as Galerias Alto 

da Barra, que para o efeito cede as suas instalações do Centro Comercial sitas na Avenida das 

Descobertas, 59, em Oeiras, 2780-053 Oeiras. Junto á Marginal Lisboa-Cascais (ver página seguinte).  

 

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. O pagamento deve feito antes do início da 1ª sessão, no local tem o 

acréscimo de 0,5 euros ficando a taxade inscrição no total de 2 euros. 

 

3. As inscrições serão aceites através do e-mail: axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 24 horas 

de 19 de Julho (quinta-feira) sem sobretaxa, após essa hora acresce a sobretaxa de 0,5 euros, 

ficando a taxa de inscrição no total de 2 euros.  

 

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 21 de Julho 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 será da responsabilidade da AXL. 

 

 

 

Na semana de 16 a 20 de julho vai decorrer nas Galerias Alto da Barra, um curso de iniciação ao Xadrez, 

ministrado pelo MN Carlos Carneiro e os participantes têm acesso ao III Torneio, com isenção da taxa de 

inscrição. Informação adicional 968 743 440 e ou o email carlos.carneiro.2008@gmail.com. 

 

Lisboa, 5 de Julho de 2012                                                             

A Direção da A.X.Lisboa 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
Como chegar de Comboio: 
 

A estação de comboios de Oeiras na Linha de Cascais, fica a cerca de 10 minutos das Galerias Alto da Barra. 
Pode optar por ir a pé, de táxi ou em a alternativa de autocarro. 
Para mais informação sobre os horários dos comboios da CP da linha de Cascais consulte: 
Horário Inverno: CP Linha de Cascais 
 

 
O trajecto entre a estação de Oeiras e as Galerias Alto da Barra demora cerca de 5 minutos, podendo utilizar o 
autocarro nº 471 da ScottUrb. 
Selecione à esquerda a opcção "Autocarro" para mais informações sobre os horários desta carreira.  

 

 

Como chegar de Automóvel: 
 

O acesso preferencial às Galerias Alto da Barra faz-se pela Estrada Marginal. 
Ao circular na Estrada Marginal no sentido Lisboa-Cascais, deve utilizar a 1ª saída após os semáforos com 
controle de velocidade, logo após ter passado pela praia de St. Amaro de Oeiras (à esquerda) e pela saída para 
o centro de Oeiras (à direita). 
Contorne a curva à direita e desça a rua até encontrar uma rotunda. Vire à esquerda nessa rotunda e suba a 
rua até chegar ao parque de estacionamento. 
Se circula na Estrada Marginal no sentido Cascais-Lisboa, passe a Praia de Carcavelos e o Forte de S.Julião da 
Barra (à direita), seguindo em frente nas rotundas e quando passar os semáforos com controle de velocidade, 
utilize a 1ª saída. 
Contorne a curva (à direita), passando pela estação de serviço de BP, Elefante Azul (Lavagem de viaturas) e 
sob o viaduto da Estrada Marginal, até encontrar uma rotunda.  
Siga em frente nessa rotunda até chegar ao parque de estacionamento. 
Caso circule a auto-estrada A-5, deve utilizar a saída para "Carcavelos" e seguir em direcção à Estrada Marginal. 
 

As Galerias Alto da Barra dispõem de um parque exterior gratuíto com capacidade para cerca de 400 viaturas. 
 

http://www.galeriasaltodabarra.eu/files/Galerias%20Alto%20da%20Barra%20-%2001.jpg
http://www.galeriasaltodabarra.eu/files/Linha%20Cascais%20Horario%20Inverno.pdf
http://www.galeriasaltodabarra.eu/files/Linha%20de%20Cascais.jpg


 
 

 


