
 
1. TORNEIO DO CIRCUITO DE CLÁSSICAS AXL 2011-2012 
A Associação Cultural Luís de Camões (ACLC) em parceria com Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) vai 
realizar entre os dias 5 e 21 de Março de 2012, um torneio integrado no Circuito de Partidas Clássicas da 
AXL 2011-2012, para jogadores filiados na FPX na época em curso. 
 

2. INSCRIÇÕES 
a) A inscrição (limite de 40 inscritos) deverá ser feita, até às 20 horas do dia 3 de Março de 2012 pelo 
email: axl.axadrezlisboa@gmail.com e só é considerada efectiva após o pagamento da taxa de inscrição, 
que é de 5 euros – sendo parte para a homologação e contagem para ELO FIDE.  
O pagamento deverá ser efectuado por depósito ou transferência bancária para a conta no Banco 
Santander Totta NIB: 0018 0000 0198 4147 00177. 

 
3. LOCAL 
A prova decorrerá nas instalações do Espaço da Juventude pertencente à Junta de Freguesia de 

Sta.Maria dos Olivais, sito na Av. Cidade de Luanda, Lojas C e D, urbanização entre a Av. Cidade Luanda e 

Rua do Chibuto, em Lisboa. Metro dos Olivais a 50 metros. 

4. SESSÕES, CALENDÁRIO E HORÁRIO  
A prova será jogada pelo sistema suíço de 7 sessões, utilizando-se o programa "Swiss Manager" para o 
emparceiramento, com o seguinte horário e calendário: 
1ª Sessão a 05 de Março de 2012 (Segunda-feira) às 20:00 horas  
2ª Sessão a 07 de Março de 2012 (Quarta-feira) às 20:00 horas(*) 
3ª Sessão a 12 de Março de 2012 (Segunda-feira) às 20:00 horas 
4ª Sessão a 14 de Março de 2012 (Quarta-feira) às 20:00 horas 
5ª Sessão a 16 de Março de 2012 (Sexta-feira) às 20:00 horas 
6ª Sessão a 19 de Março de 2012 (Segunda-feira) às 20:00 horas 
7ª Sessão a 21 de Março de 2012 (Quarta-feira) às 20:00 horas 

 
5. RITMO DE JOGO 
O ritmo de jogo é de 1 h30m+30 segundos de acréscimo por lance, para cada jogador terminar a partida. 
 

6. DESEMPATES 
Desempates: Regulamento de Competições da FPX. 

 
7. PRÉMIOS 
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados. 

 
8. DIRECÇÃO E ARBITRAGEM 
A Direcção da Prova ficará a cargo da Direcção da AXL. O Árbitro Principal será Manuel Duque. 

 
9. ELIMINAÇÃO, FALTAS E PERDA DE PARTIDA 
Serão eliminados os jogadores que faltarem a mais de 20% das partidas que deveriam jogar 
(eliminação à 2ª falta). 
Qualquer toque ou uso do telemóvel no local de jogo fará com que o jogador perca a partida. 

 
10. DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 
Serão seguidas as Regras do Jogo de Xadrez da FIDE, o RG da FPX e o presente regulamento.  
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção e pela Arbitragem da Prova. A inscrição implica a 
aceitação 
 
(*) A sessão de 7 de Março, poderá para jogadores a jogarem em simultâneo o Torneio do GD Carris, e havendo acordo entre os 
jogadores permitir, a antecipação para 3ª feira, sendo a partida jogada no mesmo horário em local a indicar pela AXL.  


