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Regulamento do Campeonato Distrital de 

Lisboa de Clássicas – Equipas 
24 de Abril de 2021 a 20 de Junho de 2021 

Organização 
Direção da Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) 

Diretores 
1. Pedro Rego (e-mail: pedro_rego18@hotmail.com) 

2. José Palma Fernandes (e-mail: palma.fernandes.2017@gmail.com) 

Local 
Sedes dos clubes que jogam de brancas no 1º tabuleiro ou locais indicados por estes clubes. 

Datas 
24/04/2021 a 20/06/2021 

Horários 
1ª ronda: 15h00 – 24 de Abril (sábado) 

2ª ronda: 15h00 – 8 de Maio (sábado) 

3ª ronda: 15h00 – 15 de Maio (sábado) 

4ª ronda: 15h00 – 22 de Maio (sábado) 

5ª ronda: 15h00 – 29 de Maio (sábado) 

6ª ronda: 15h00 – 19 de Junho (sábado) (poderá ser concentrada num único local) 

7ª ronda: 15h00 - 20 de Junho (domingo) (poderá ser concentrada num único local) 

Encerramento e entrega de prémios: Em local e momento a anunciar. 

Inscrições  
Constituição das equipas: As inscrições serão efetuadas por correio eletrónico pelos clubes, 

com a indicação dos nomes dos atletas integrantes da equipa e dos respetivos números de 

filiação FPX (mínimo de 4 e máximo de 16 atletas), usando de preferência o formulário em 

anexo. Devem ser acompanhadas, também por correio eletrónico e em simultâneo ou até à 

data limite de inscrição, de comprovativos de transferência para a conta da AXL do valor da 

inscrição. 

Nota: Na constituição de uma equipa poderão constar jogadores já inscritos em equipas da 2ª 

e 3ª divisões nacionais, que terão que se “fixar” na equipa em que primeiro participem. 

E-mail: xadrezlisboa2019@gmail.com  

Data limite de inscrição: 23h59m de 20 de Abril de 2021 (terça-feira) 

Taxa de inscrição: 20,00 € 

Modo de pagamento: transferência bancária para o NIB da AXL 

PT50 0018 0000 0198 4147 0017 7 

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

Nota importante: As inscrições só serão válidas após receção por correio eletrónico do 

respetivo comprovativo de pagamento das mesmas até à data limite de inscrição (inclusive). 
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Penalizações 
Por cada falta de comparência individual, a equipa sofrerá uma penalização de 5€; no caso de 

uma falta coletiva (menos de dois jogadores presentes), a penalização será de 25€. 

Dados técnicos 
Direção de prova: AXL 

Acesso: Equipas de clubes filiados na AXL na presente época, sendo que um clube, devido às 

ainda existentes restrições devidas à Covid-19, pode inscrever apenas uma equipa. 

Sistema: Suiço. 

Emparceiramento: A efetuar no dia 21/04/2021, através do programa Swiss Manager,  

Nº de Rondas: 7 

Ritmo de jogo: 90 min + 30 s 

Regras: Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE) 

para partidas clássicas 

Desempates: Regulamento de Competições e Filiações da FPX. 

Prémios 
Troféus para as equipas que no final do campeonato ocupem os 3 primeiros lugares da 

classificação absoluta.  

Autorização de captação de imagem 
É autorizada a captação de imagens da sala de jogo e/ou da cerimónia da entrega de prémios, 

para uso exclusivo em ações de divulgação e promoção dos eventos organizados pela AXL. 

Quem não desejar ser fotografado/filmado, deverá apresentar uma nota escrita ao 

delegado/árbitro antes da sessão se iniciar. Se for menor, deverá ser o encarregado de 

educação a fazê-lo.   

Termo de responsabilidade 
Conforme disposto na Orientação n.º 36/2020 de 04/09/2020 da Direção Geral de Saúde (DGS), 

é necessário o preenchimento e assinatura pelo atleta ou encarregado de educação, se menor, 

do termo de responsabilidade respeitante à Covid-19 (em anexo). 

Outros 
Conforme estabelecido pela DGS, não é permitida a permanência de público no recinto de jogo, 

pelo que todos os que não participarem na ronda deverão abandonar o local de jogo logo que 

esta se inicie. Apenas o delegado/árbitro e um treinador ou responsável de cada um dos 

clubes em confronto poderão permanecer no local. 

 

Casos omissos 
Serão resolvidos pela organização. 

 

 

 

 

Lisboa, 5 de Abril de 2021 - A organização 


