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Torneio de Carnaval Jovem D. Filipa de Lencastre 2014  

3 a 5 de março de 2014 

2ª Preliminar do Distrital Jovem de Lisboa (Partidas Lentas) 

 

1) O Torneio é organizado pelo Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas D. 

Filipa de Lencastre, com a colaboração da Associação de Xadrez de Lisboa (AXL), e 

realiza-se na sua sede ou numa das escolas laterais, situada na Avenida Magalhães 

Lima, em Lisboa.  

 

2) O Torneio é aberto a todos os jogadores dos escalões jovens, filiados na FPX, na 

presente época. 

 

3) Será disputado em sistema suíço 6 sessões e jogar-se-á segundo as regras da 

FIDE e da FPX, com o ritmo de 1h30 + 30s por lance, para cada jogador. Mediante o 

número de jogadores por escalão, os jogos poderão ser disputados por escalões ou 

agrupados por escalão. 

 

4) Será averbada falta de comparência aos jogadores que se apresentem com 20 ou 

mais minutos de atraso em relação ao horário da sessão e será eliminado qualquer 

jogador que faltar a duas sessões.  

 

5) Será requerida a homologação para Elo FIDE. 

 

6) As inscrições, que têm o valor de 3 €, deverão ser feitas até às 18h00 de 2014-02-

27 (5ª feira) para o endereço eletrónico xadrez@apeesjd.pt. Dúvidas ou questões, 

poderão ser colocadas por telefone para Rita Avelino (962318038). A organização 

poderá aceitar inscrições fora do prazo até às 21h00 de 2013-03-01 (sábado), sendo 

com um acréscimo de 1€. Os pagamentos terão de ser efetuados, no primeiro dia do 

torneio. 
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7) O calendário é o seguinte:  

1ª sessão (segunda) 2014-03-03 ás 10h30  

2ª sessão (segunda) 2014-03-03 ás 14h00  

3ª sessão (terça) 2014-03-04 ás 10h30  

4ª sessão (terça) 2014-03-04 ás 14h00  

5ª sessão (quarta) 2014-03-05 ás 10h30  

6ª sessão (quarta) 2014-03-05 ás 14h00  

 

8) Usar-se-á o programa Swiss-Manager para os emparceiramentos e desempates.  

 

9) Os critérios de desempate estão conformes à redação do art. 31º, nº 2 do 

Regulamento de Competições e Filiações da FPX.  

 

10) Aos casos não previstos no presente regulamento serão aplicadas as regras do 

jogo de xadrez e os regulamentos da FIDE e da FPX.  

 

11) Diretor da Prova, Rita Avelino. Árbitro, Pedro Rego.  

 

12) Serão atribuídos 6 troféus aos primeiros classificados dos seguintes conjuntos 

de escalões: Sub20 e Sub18 (1 taça); Sub16 (1 taça); Sub14 (1 taça); Sub12 (1 taça), 

Sub10 (1 taça) e Sub08 (1 taça), assim como medalhas até ao 5º classificado de cada um dos 

agrupamentos referidos. Serão igualmente atribuídos Medalhas às 3 melhores classificadas 

Femininas dos escalões referidos. 

Lisboa, fevereiro 2014 

 

                                                                                


