
 

XADREZ 
 

TORNEIO DO GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 
IX Circuito de Lisboa 2012 

 

Regulamento (Atenção: com datas alteradas) 
 

1) O Torneio de Xadrez do Grupo Desportivo da Carris 2012 está inserido no calendário 
da AXL, no IX Circuito de Xadrez de Lisboa, e será disputado na Rua 1º de Maio, 101-
103 em Lisboa (Estação CCFL de Santo Amaro). 

 
2) O torneio será disputado com o ritmo de 2 horas para cada jogador/partida. No caso de se 

conseguir relógios digitais em número suficiente o torneio será jogado com o ritmo de 
1h30 mais 30 segundos por lance. 

 Nota: Será averbada Falta de Comparência aos jogadores que se apresentem após 30 
minutos, em relação ao horário da sessão. 

 
3) O calendário será o seguinte: 
 

1ª Sessão 2012 / 02 / 15 às 19h30m (quarta-feira) 
2ª Sessão 2012/ 02 / 17 às 19h30m (sexta-feira) 
3ª Sessão 2012 / 02 / 24 às 19h30m (sexta-feira) 
4ª Sessão 2012 / 02 / 29 às 19h30m (quarta-feira) 
5ª Sessão 2012 / 03 / 02 às 19h30m (sexta-feira) 
6ª Sessão 2012 / 03 / 07 às 19h30m (quarta-feira) 
7ª Sessão 2012 / 03 / 09 às 19h30m (sexta-feira) 

 
4) Será requerida a contagem do torneio para elo FIDE e poderão participar jogadores filiados 

na F.P.X. até à capacidade da sala (±70 jogadores). 
 

 

5) As inscrições terminam às 19h30m de dia 2012 / 02 / 13. A taxa de inscrição é de 5 euros, 
para pagamento da taxa de homologação (FIDE) e para apoio a despesas de organização. 

 
6) O torneio será disputado em sistema suíço de 7 sessões, conforme o calendário acima, 

sendo o primeiro emparceiramento realizado no dia 2012 / 02 / 14. 
 

7) Usar-se-á o programa Swiss Manager para os emparceiramentos e desempates, cujos 
critérios de desempate estarão conforme a nova redacção do art. 30 do RC da FPX, ponto 
2 e a sua transcrição será afixada na sala de jogo.  

 
8) A Direcção do Torneio será de Carlos Presado e a Arbitragem de Altino Costa. 
 
9) As inscrições poderão ser feitas para: 

 
Altino Costa – email: buxa@netcabo.pt 

Paulo Afonso - email: paulo.afonso@carris.pt telemóvel 96 3096 142 

 
 
10) Haverá lembranças para os melhores classificados. 
 
Lisboa, Janeiro de 2012                                                          O Grupo Desportivo da Carris 
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