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Regulamento do Campeonato Distrital de 

Lisboa de Clássicas - Individual Jovens 

11 a 13 de Junho de 2021 

Organização 
Direção da Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) 

Árbitros 
Luís Maninha (árbitro chefe) 

Paulo Poeira (árbitro auxiliar) 

Local 
Mercado de Culturas 

Morada: Rua Maria da Fonte, Mercado do Forno do Tijolo, 1170 – 221 Lisboa 

Data 
11 a 13 de Junho de 2021 

Horários 
Receção: 15 minutos antes do início de cada ronda 

1ª ronda: 19h00 – 11 de Junho (6ª feira)  

2ª ronda: 9h30 – 12 de Junho (sábado) 

3ª ronda: 15h00 – 12 de Junho (sábado) 

4ª ronda: 9h30 – 13 de Junho (domingo) 

5ª ronda: 15h00 – 13 de Junho (domingo) 

Encerramento e entrega de prémios: 19h00 de 13 de Junho ou depois de terminado o último 

jogo. 

Inscrições  
As inscrições, isoladamente ou agrupadas, serão efetuadas por correio eletrónico pelo clube 

em que os jogadores estiverem inscritos e só excecionalmente serão aceites inscrições feitas 

pelos próprios.  Deverão conter apenas os nomes dos atletas e os respetivos números de 

filiação FPX e ser acompanhadas, também por correio eletrónico e em simultâneo ou até à 

data limite de inscrição, de comprovativos de transferência para a conta da AXL do valor de 

cada inscrição ou grupo de inscrições efetuadas. 

E-mail: xadrezlisboa2019@gmail.com e luismaninha@gmail.com 

Data limite de inscrição: 23h59m de 10 de Junho de 2021 (quinta-feira) 

Limite total: 100 jogadores 

Taxa de inscrição: 12,00 € 

Modo de pagamento: transferência para o NIB da AXL – PT50 0018 0000 0198 4147 0017 7 

Recibos: Todos os recibos serão emitidos pela AXL aos respetivos clubes. 

Nota importante: As inscrições só serão válidas após receção por correio eletrónico dentro da 

data limite, assim como do respetivo comprovativo de pagamento das mesmas. 
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Dados técnicos 
Acesso: Podem participar todos os jogadores devidamente filiados para a época de 2020-2021 

por clubes da AXL, sendo disputados torneios separados nos escalões Sub 8, Sub 10, Sub 12, 

Sub 14, Sub 16, Sub 18 e Sub20. Caso o número de participantes num escalão seja inferior a 10, 

os jogadores serão agrupados num escalão contiguo. Os atletas serão incluídos no respetivo 

escalão etário conforme o seguinte critério: 

Sub 8 - se nascido em 2013 ou depois;  

Sub 10 – se nascido em 2011 ou 2012; 

Sub 12 - se nascido em 2009 ou 2010; 

Sub 14 - se nascido em 2007 ou 2008; 

Sub 16 - se nascido em 2005 ou 2006; 

Sub 18 - se nascido em 2003 ou 2004; 

Sub 20 - se nascido em 2001 ou 2002. 

Jogadores estrangeiros: Os jogadores que não tenham a nacionalidade portuguesa poderão 

participar, mas não poderão obter o título de campeão distrital, sendo o mesmo atribuído ao 

jogador português melhor classificado. Poderá ser solicitado o comprovativo de nacionalidade 

a qualquer jogador que a organização entenda ser necessário. 

Emparceiramento: sistema suíço através do programa Swiss Manager 

Nº de Rondas: 5 

Ritmo de jogo: 90 min + 30 s 

Regras: Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE) 

para partidas clássicas 

Desempates: Regulamento de Competições e Filiações da FPX. 

Prémios 
Serão atribuídas medalhas aos primeiros 3 classificados de cada escalão da competição 

absoluta e também da feminina. A cada campeão distrital será atribuída uma taça. 

Termo de responsabilidade 
Conforme disposto na Orientação n.º 36/2020 de 04/09/2020 da Direção Geral de Saúde (DGS), 

é necessário o preenchimento e assinatura pelo atleta ou encarregado de educação, se menor, 

do termo de responsabilidade respeitante à Covid-19. 

Outros 
Conforme estabelecido pela DGS, não é permitida a permanência de público no local de jogo, 

pelo que os encarregados de educação e outros acompanhantes terão de abandonar o local de 

jogo depois de entregue o seu educando. Um treinador ou responsável do respetivo clube 

indicado previamente poderá permanecer no local para contacto dos encarregados de 

educação após término dos respetivos jogos.  

Casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

 

 

Lisboa, 4 de Junho de 2021 - A organização 


