
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA
CAMPEONATOS DE LISBOA SUB-08 A SUB-20 – ABSOLUTOS E FEMININOS – 

FASE FINAL DE 5 a 9 DE MARÇO DE 2011 - REGULAMENTO 

A Fase Final dos Campeonatos Distritais de Lisboa Absolutos e Femininos de Sub-08 a 
Sub-20 vai realizar-se na Associação Escola 31 de Janeiro, na Rua José Elias Garcia, 
nº711,  na  Parede.  Esta  prova  do  calendário  oficial  é  organizada  pela  A.X.L.  – 
Associação de Xadrez de Lisboa, em colaboração com o Clube de Xadrez da Escola 31 
de Janeiro. 

1 – Podem participar todos os jogadores federados através de clubes da AXL na época de 2010/2011: 

a) Que tenham jogado numa das provas preliminares de preparação; b) Que se tenham classificado nos 3 
primeiros lugares de cada escalão no Distrital da época anterior; c) Que sejam Campeões Nacionais em 
título de qualquer escalão; d) Que não incluídos em nenhuma das alíneas anteriores paguem além da taxa 
de inscrição uma sobretaxa de inscrição de 5 euros; e) O clube co-organizador pode inscrever todos os  
jogadores desde que disponha de lotação para o efeito.

2 – A confirmação de inscrição deverá ser feita até às 20 horas do dia 3 de Março de 2011, para o seguinte 
email: axadrezlisboa@gmail.com indicando o nome completo do jogador, o seu elo e o escalão. Taxa de 
inscrição: 2,5 Euros alíneas a,b, ou c) ; 7,5 Euros, alínea d) e 1 euro, alínea e), deve ser previamente 
liquidada, até 2 de Março de 2011, para a conta da AXL cujo NIB é o 0018.00000198.4147.00177 e deve 
ser presente o comprovativo do pagamento à Direcção da prova. Aos jogadores que não cumpram este 
requisito não será garantida a participação, a mesma a ser possível terá uma cobrança adicional de 1 euro  
por jogador. 

Os escalões etários são os seguintes:

Sub/08 - nascidos em 2003 ou depois

Sub/10 - nascidos em 2001 ou 2002

Sub/12 - nascidos em 2000 ou 1999

Sub/14 - nascidos em 1998 ou 1997

Sub/16 - nascidos em 1996 ou 1995

Sub/18 - nascidos em 1994 ou 1993

Sub/20 - nascidos em 1992 ou 1991

3 - A prova será jogada em sistema suíço de 7 sessões (se o número de participantes na prova não justificar  
que se jogue em sistema suíço, a organização poderá utilizar outro método que seja o mais aconselhável  
para o número de jogadores inscritos), nos dias 5 a 9 de Março de 2011, com o seguinte programa horário:

1ªsessão - 5 de Março - sábado – 10h00
2ªsessão - 5 de Março - sábado – 14h30
3ªsessão – 6 de Março – domingo – 10h00
4ªsessão – 6 de Março - domingo – 14h30
5ªsessão – 7 de Março – segunda-feira – 14h30
6ªsessão – 8 de Março – terça-feira – 10h00
7ªsessão – 9 de Março – quarta-feira – 10h00.



No dia 9 de Março pelas 13h45 terá lugar a Cerimónia de Entrega dos Prémios. 

4 - O ritmo de jogo é de 1h30m+30’’ por lance (ou 2 horas na falta de relógios digitais) para cada jogador  
terminar a partida. 

5 - Será atribuído o título de Campeão de Lisboa Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-
20 Absoluto e Feminino ao jogador(a) português que obtiver o maior número de pontos no Torneio. Em 
caso  de  igualdade  no  1º  lugar,  os  critérios  de  desempate  a  adoptar  serão  os  do  Regulamento  de 
Competições da FPX conforme se trate de uma competição em sistema suíço ou todos contra todos.

 

6 - a) Serão eliminados os jogadores que faltarem a mais de 20% das partidas que deveriam jogar. 

b) O toque de telemóvel ou de outro aparelho electrónico perde de imediato a partida. 

c) Nenhum jogador poderá abandonar a sala de jogo sem autorização do árbitro, nem entrar em diálogo  
com o seu adversário ou com o público. 

d) Antes de abandonarem a sala de jogo os jogadores deverão consultar a equipa de arbitragem sobre a sua  
apresentação ao controle antidopagem. O não cumprimento desta regra acarretará a suspensão imediata da  
participação na prova e aplicação de processo disciplinar,  pelo que a inscrição neste torneio implica a 
plena aceitação deste regulamento. 

e) Chama-se a atenção de que será cumprido rigorosamente o Regulamento de Disciplina da FPX 

7 - Serão seguidas as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE, o RC da FPX e o presente regulamento.

8 – Os jogadores devem permanecer na zona de jogo durante as partidas, após os mesmos podem utilizar  
as zonas de análise que estarão devidamente sinalizadas. 

9 - Os clubes deverão apresentar um relógio em perfeitas condições de funcionamento por cada dois  
jogadores inscritos, sem o que não se garante a participação na Prova aos seus jogadores. 

10- Prémios: Troféus e medalhas para os primeiros lugares de cada escalão. 

11- O Director dos Torneios: Luís Alves. 

Árbitros: Ilda Miranda será a Árbitro Chefe, que nomeará árbitros auxiliares.

12- Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da Prova e Arbitragem, podendo haver recurso das 
suas decisões para a Direcção da A.X. Lisboa. 

Juntamos o respectivo croqui e contactos da Associação da Escola 31 de Janeiro




