
 

 
Campeonato Distrital de Jovens de Semi-Rápidas Individual 2013-2014 

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA  
 

Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana 
(Domingo) 12 de Outubro de 2014  -   14h30 

 
1.Organização:  
O Campeonato Distrital de Jovens de Semi-Rápidas Individual de 2013-2014 é organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) 
com o apoio do Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, no Pavilhão sita na Rua das Travessas nº 57- 
Bº Massapés- Tires- 2785 São Domingos de Rana (ao lado da Biblioteca Municipal de Cascais) em parceria com a Escola 31 de Janeiro. 
  
2.Participantes:  
Podem participar todos os jogadores devidamente filiados para a época de 2013-2014 em clubes da AXL, sendo agrupados nos 
escalões: Sub.08, Sub.10, Sub.12, Sub.14, Sub.16, Sub.18, Sub.20 (se em algum escalão existir menos de 7 inscrições, e se AXL 
entender, poderá agrupar esse escalão com os escalões contíguos).  
 
3. Inscrições:   
As inscrições devem ser feitas por email para axl.axadrezlisboa@gmail.com  ou   vitormvguerra@gmail.com  indicando: 
Nome + número FPX + data de nascimento + escalão etário + clube que representa + ELO (FIDE ou FPX Semi Rápidas)    
e  devem ser enviadas para o correio electrónico indicado até às 20:00h do dia 09 de Outubro de 2014.  
Taxa de inscrição: 3 EUR (até 09 de Outubro), e 5 EUR (após essa data),  

O pagamento da inscrição deve ser feito por transferência para a conta bancária com o seguinte NIB: 003506590000215020035 
(enviar comprovativo por email para vitormvguerra@gmail.com c/o NIB da conta de pagamento e/ou entregar o comprovativo à 
Direção de prova no dia do torneio). Os pagamentos em dinheiro, no próprio dia, serão aceites, mas todos à taxa de 5 EUR.  
 
4. Sistema de jogo:   
A prova será disputada em partidas semi-rápidas de 15 minutos em sistema suíço de 6 sessões e será considerada para efeito de 
contabilização de ELO FIDE e 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 12 de Outubro de 2014 (domingo) no Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de São Domingos de 
Rana, sito na Rua das Travessas, 57, no Bairro dos Massapés, com confirmação de presenças às 14:00h, com o seguinte Programa:  
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. 
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