
C.C.D. Estrelas
São João de Brito  

Campeonato Distrital de Jovens de Semi-Rápidas Individual 2011-2012 
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA e CCD ESTRELAS DE SÃO JOÃO DE BRITO 

13 de Outubro de 2012 14h30 - Regulamento 
1.Organização:  
O Campeonato Distrital de Jovem de Semi-Rápidas Individual de 2011-2012 é organizado pela Associação de Xadrez de 
Lisboa (AXL) em parceria com o CCD Estrelas de São João de Brito, com o apoio da Escola Secundária Padre António 
Vieira, sita na Rua Marquês Soveral 1749-063 Lisboa (Sede do Agrupamento de Escolas de Alvalade). 
  
2.Participantes:  
Terão direito a participar jogadores devidamente filiados para a época de 2011-2012 em clubes da AXL, sendo 
agrupados nos escalões: Sub.08, Sub.10, Sub.12, Sub.14, Sub.16, Sub.18, Sub.20 (se escalão < 7 inscrições, e se AXL 
entender, poderá agrupar esse escalão com os escalões contíguos).  
 
3. Inscrições:   
As inscrições devem indicar o nome do jogador, o número FPX, a data de nascimento e escalão a que pertence, o clube 
que representa e o ELO (FPX Semi-rápidas ou lentas) devem ser enviadas para o correio electrónico: 
axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 20:00h do dia 12 de Outubro de 2012. Taxa de inscrição: 2 EUR (até 10 de 
outubro), e 3 EUR (após essa data), pagos por transferência para a conta bancária da AXL com o seguinte - NIB: 
0018.0000.0198.4147.00177 (enviar email c/o NIB da conta de pagamento e/ou entregar o comprovativo à Direção de 
prova). Os pagamentos em dinheiro serão aceites todos à taxa de 3 EUR. Os jogadores do CCD Estrelas de São João de 
Brito estão isentos de taxa de inscrição. 
 
4. Sistema de jogo:   
A prova será disputada em partidas semi-rápidas de 15 minutos em sistema suíço de 6 sessões. A prova será 
considerada para efeito de contabilização de ELO FPX de Semi-Rápidas.  
O sistema de emparceiramento será efetuado pelo programa Swiss Manager. 
Serão excluídos da prova os jogadores com duas faltas de comparência. 
 
5. Sistema de Desempate:  
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no regulamento de competições da FPX. 
 
6. Local, calendário e horário das sessões:   
A prova será realizada no dia 13 de Outubro de 2012 na Escola Secundária Padre António Vieira, sito na Rua Marquês 
Soveral 1749-063 Lisboa com início às 14:00h Apresentação. Programa horário das sessões: 1ª14h30; 2ª15h10; 3ª 
15h50; 4ª 16h30; 5ª 17h10; 6ªsessão 17h50. Entrega de Prémios: 18h45. 
 
7. Direção e Arbitragem:  
A direção da prova e a equipa de arbitragem serão designadas pela Direção da AXL. 
 
8. Comportamento e casos omissos:  
O comportamento dos jogadores deve ser exemplar, sendo expressamente proibido fumar em todo o recinto escolar. 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. Prémios:  
Troféus para os primeiros de cada escalão absoluto e feminino. Medalhões para os 2º e 3º de cada escalão absoluto e 
feminino. Medalhas para os 4º/5º de cada escalão absoluto. 
Os prémios podem ser acumuláveis e só terão direito aos mesmos os jogadores presentes na cerimónia de entrega de 
prémios, desde que o início desta não tenha um atraso superior a 15 minutos. 
 

Lisboa, 30 de Setembro de 2012 
 



 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE ANTÓNIO VIEIRA (ESPAV) 
 

Rua Marquês de Soveral situada entre a Avenida do Brasil (norte), a Avenida Rio de Janeiro (oeste) e o  
Parque Municipal José Gomes Ferreira (a este e a sul) “vulgo” Mata do Relógio 

 
 

Hip. 1 
Vindo da Avenida Rio de Janeiro, após atravessar a rotunda contígua ao Largo Heitor Pinto, junto ao Bombeiros 

Voluntários de Alvalade virar à esquerda para a Rua Ricardo Jorge, depois no final vira à sua direita e logo à 
esquerda. Está na Rua Marquês Soveral avista-se facilmente a ESPAV 

Hip.2  
a) Vindo da Avenida do Brasil na Direção Campo Grande – Aeroporto, junto ao Parque Desportivo Municipal de 

São João de Brito virar à direita na Rua Alferes Malheiro, passa junto ao Centro de Ténis de Lisboa (à 
esquerda), vira à direita na Rua João de Deus Ramos e depois de virar à esquerda está na porta da ESPAV. 

b) Vindo da Avenida do Brasil na Direção Aeroporto - Campo Grande, junto ao Parque Desportivo Municipal de 
São João de Brito virar à esquerda na Rua Reinaldo Ferreira e no final desta rua virar à esquerda: 

 está na Rua Marquês Soveral e à porta da ESPAV. 
c)     

 

 


