
TORNEIO DE ELITE DA AXL - 2013 

 
1.O Torneio de Elite da AXL-2013 é organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa em parceria com o 
Grupo de Xadrez Alekhine, sendo um torneio fechado com 12 jogadores. 

 
2.A prova decorrerá no Grupo de Xadrez Alekhine na Rua Alfredo Roque Gameiro, n.º32 em Lisboa. 

 
3.Os critérios de participação são os seguintes: 

 
 Os 3 inscritos com melhores ELO FIDE à data de 1 Setembro 2013. 

 Os 3 primeiros classificados do Distrital Absoluto de Lisboa 2012-2013. 
 Os 3 primeiros classificados do IX Circuito de Lisboa 2012-2013. 

 3 convidados pela organização, podendo estes não estarem inscritos na AXL e não ter a 
nacionalidade Portuguesa. 

  
4.As inscrições serão aceites até ás 20:00 horas de 7 de Setembro de 2013 (Sexta-feira) para 

axl.axadrezlisboa@gmail.com ou para o telemóvel 961713168 (Luís Alves). 
 

5.A taxa de inscrição é de 25,00€ por jogador, a ser paga até 9 de setembro de 2013. 
 

6.O pagamento das inscrições deverá ser feito por depósito, transferência bancária, ou multibanco para 
o Banco Santander Totta, que tem o Número de Identificação Bancária: 0018 0000 0198 4147 00177, 

agradecendo o envio do respetivo comprovativo para o email da AXL (axl.axadrezlisboa@gmail.com). 
 

7.O ritmo de jogo será de 90 minutos + 30 segundos de incremento por cada lance efetuado, havendo 
uma tolerância de 60 minutos para o jogador iniciar a partida. 

 

8.As datas da prova serão as seguintes: 
1ª Sessão a 10 de setembro de 2013 (terça-feira) às 20:00 horas 

2ª Sessão a 12 de setembro de 2013 (quinta-feira) às 20:00 horas 
3ª Sessão a 14 de setembro de 2013 (sábado) às 20:00 horas  

4ª Sessão a 17 de setembro de 2013 (terça-feira) às 20:00 horas 
5ª Sessão a 19 de setembro de 2013 (quinta-feira) às 20:00 horas 

6ª Sessão a 21 de setembro de 2013 (sábado) às 20:00 horas 
7ª Sessão a 24 de setembro de 2013 (terça-feira) às 20:00 horas 

8ª Sessão a 26 de setembro de 2013 (quinta-feira) às 20:00 horas 
9ª Sessão a 28 de setembro de 2013 (sábado) às 20:00 horas 

10ª Sessão a 1 de Outubro de 2013 (terça-feira) às 20:00 horas 
11ª Sessão a 3 de Outubro de 2013 (quinta-feira) às 20:00 horas 

 
 

9.Os subsídios a atribuir serão os seguintes (com prévia entrega de documento do jogador ou do clube 
que representa): 

1ºClassificado 200€. 
2ºClassificado 110€. 

3ºClassificado 90€. 
 

10.Os critérios de desempate serão os constantes no artigo 31º do Regulamento de Competições da 

Federação Portuguesa de Xadrez para torneios individuais em sistema de todos contra todos. 

 
11.A falta de comparência, a qualquer jogador que não dispute um ou mais encontros, será punida com 

multa de 25,00€ pela primeira falta e 50,00€ por cada falta adicional. Qualquer destas multas deverá ser 
liquidada no máximo até ao fim do torneio. 

 
12.Serão seguidas as regras de jogo da FIDE tal como a aplicação deste regulamento. 

 
13.A inscrição nesta prova implica a aceitação deste regulamento, nomeadamente em relação ao ponto 

11. 
 

 
A Direção da AXL, 

 

mailto:axl.axadrezlisboa@gmail.com

