
                                     

 
 
 
 

Torneio de Preparação AXL 
para o Campeonato Nacional de Jovens 2012-2013  

 

REGULAMENTO 

1.Organização:  
O Torneio de Preparação para o Campeonato Nacional de Jovens da época de 2012-2013 é 
organizado pela Associação de Xadrez de Lisboa (AXL), com o apoio logístico do Grupo de Xadrez de 
São Marcos/Associação Amigos de São Marcos, do Grupo Dramático Ramiro José e do Clube de 
Xadrez de D. Filipa de Lencastre.  
A prova será considerada para efeito de contabilização de ELO FPX e FIDE.  
 
2.Participantes:  
Terão direito a participar jogadores filiados para a época de 2012-2013 em clubes da AXL, ou de outras 
associações/federações. Este torneio destina-se aos escalões de Sub.08, Sub.10, Sub.12, Sub.14 e 
Sub.16 (podendo ser agrupados ou incluídos em um único torneio, dependendo do número de inscritos 
e da sua força de ELO). 
  
3. Inscrições:   
As inscrições devem indicar o nome do jogador, a data de nascimento e escalão a que pertence, o 
clube que representa e o ELO (lentas) devem ser enviadas para o correio electrónico: 
axl.axadrezlisboa@gmail.com, até às 20h00 do dia 10 de julho de 2013. Taxa de inscrição: 3 Euros, 
se realizadas até às 20h00 de 7 de julho são apenas 2 Euros, para pagamento da taxa de 
homologação (FIDE) e para apoio a despesas de organização, pagos por transferência para a conta 
bancária da AXL com o seguinte - NIB: 0018.0000.0198.4147.00177 (enviar email com o comprovativo 
à Direção para o email AXL). 
 
4. Sistema de jogo:   
O torneio será disputado sistema suíço (ou todos contra todos) em 5 sessões com o ritmo de 1h30 
mais 30 segundos por lance para cada jogador/partida. 
 

 
5. Local, calendário e horário das sessões (6ª no GD Ramiro José, Rua João Villarett, n.º13; sábado e 

domingo, Associação Amigos de São Marcos, Rua da Escola de São Marcos):  
 
Será fornecido almoço por 5 EUR aos jogadores e 6,5 EUR aos acompanhantes. No momento da inscrição quem 
se inscreve deve confirmar a opção almoçar (ementa a indicar…). 
 
Em algumas partidas, de tarde, o início poderá ser adiado em 30 minutos, caso os intervenientes tenham tido 
pouco tempo de repouso após a última partida.  
  



 
 
O calendário, horário e local será o seguinte: 
 

1ª Sessão 2013 / 07 / 12 Às 19h30m (sexta-feira) 

2ª Sessão 2013  / 07 / 13 Às 11h00m (sábado, manhã) 

3ª Sessão 2013 /  07 / 13 Às 15h00m (sábado, tarde) 

4ª Sessão 2013 / 07 / 14 As 11h00m (domingo, manhã) 

5ª Sessão 2013 / 07 / 14 As 15h00m (domingo, tarde) 

 

 

 

     

6. Sistema de Desempate:  
Serão aplicados os critérios de desempate estipulados no regulamento de competições da FPX 
(art.º31º Regulamento de Competições). 
 
7. Faltas de comparência e eliminação:  
Será averbada falta de Comparência aos jogadores que se apresentem após 30 minutos, em relação 

ao horário da sessão e eliminados todos os jogadores que faltem a 2 partidas que deveriam jogar. 
 
 
8. Direção e arbitragem:  
A direção da prova e a equipa de arbitragem serão designadas pela Direção da AXL. 
 
9. Comportamento e casos omissos:  
O comportamento dos jogadores deve ser exemplar. A inscrição nesta prova implica a plena aceitação 
deste regulamento. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela direção de prova e arbitragem de acordo com as regras de 
xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX.  
 
10. Lembranças/prémios:  
Serão atribuídas lembranças/prémios aos primeiros classificados. 
 
11. Acompanhamento técnico: 
Posteriormente ao torneio nas semanas subsequentes, nas instalações do Agrupamento Escolar de D. 
Filipa de Lencastre (a confirmar por email e indicação na página AXL), serão objeto de análise por 
Mestre Nacional algumas partidas que serão selecionadas de entre todas as disputadas no torneio, 
tendo acesso ao acompanhamento técnico todos os jogadores inscritos e seus treinadores. 
 
 

 
Lisboa, 16 de junho de 2013 
 
A Direção da AXL 
 


