
COMUNICADO Nº 12 

 

ÉPOCA 2019/2020 - PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM PROVAS 

 

1) Foram publicados recentemente no sítio da AXL os regulamentos dos Campeonatos 

Distritais de Partidas Rápidas Individual e por Equipas. É importante que as inscrições 

sejam feitas atempadamente e controladas pelos clubes, já que os recibos das 

importâncias recebidas serão enviadas em princípio para os clubes e só 

excecionalmente para os jogadores individuais. A Comissão Administrativa da AXL 

sugere que, à semelhança da forma como se processam as inscrições nos torneios da 

FPX e embora a AXL não disponha ainda de uma plataforma na Internet, sejam os 

responsáveis dos clubes a encarregar-se do processo de receção de pedidos de 

inscrição e a enviá-los isoladamente ou em blocos para a caixa de correio indicada no 

regulamento. Quanto às taxas de inscrição, o ideal seria que o pagamento fosse feito 

ao clube em numerário ou por transferência para a conta do clube e que este fizesse 

uma transferência única global antes do fim do prazo especificado no regulamento, 

associada a uma mensagem com a importância enviada e com os jogadores e/ou 

equipas concorrentes, à semelhança da facilidade oferecida pela plataforma da FPX 

(evitar-se-ia a existência de muitos comprovativos a controlar pela AXP e AXL). 

Nota importante: Não serão aceites inscrições de jogadores e/ou equipas que não 

tenham pago as respetivas taxas de inscrição dentro dos prazos especificados nos 

regulamentos.  

Deixamos esta sugestão aos clubes, que em nosso entender distribuiria o processo das 

inscrições mais harmonicamente pelas várias entidades envolvidas: jogadores, clubes, 

AXL e AXP. No entanto é evidente que cada clube atuará da forma que os seus 

dirigentes e associados acharem melhor ou mais adequada. 

2) Para concluir, temos ainda a informar que foi criado o endereço eletrónico 

axldivulgacao@gmail.com para o qual podem ser enviadas notícias sobre torneios ou 

quaisquer eventos xadrezísticos que os responsáveis ou jogadores dos clubes da AXL 

considerem com interesse em ser divulgados no sítio e página do Facebook da AXL. 
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