
VI Campeonato Distrital Escolar de Lisboa por Equipas 

5 DE OUTUBRO  de 2013 

AXL 2012/2013 
 

REGULAMENTO 
1. O VI Campeonato Distrital Escolar de Lisboa por Equipas AXL 2012/2013 é 

organizado pelo Grupo de Xadrez de São Marcos em parceria com a AXL, e com o 

apoio da Câmara Municipal de Sintra e da Escola Secundária Gama Barros, 

sita na Rua da Esperança, 2735-437 Cacém.  
 

2. Poderão participar no VI Campeonato Distrital Escolar de Lisboa por Equipas 

AXL 2012/2013 todas as escolas (públicas ou privadas) do Distrito de Lisboa. 
Todos os jogadores devem ter na sua posse o seu cartão da escola (estudante). 

 

3. A prova disputa-se em 2 escalões: A (1º e 2º ciclo) e B (3º ciclo e secundário). 

Os jogadores do escalão A podem integrar equipas do escalão B, o inverso não é 

permitido. 

Cada escola poderá inscrever todas as equipas que quiser em cada escalão, limitadas, 

à capacidade máxima da sala de jogo, calculada, em cerca de 250 jogadores; mas 

sendo garantida uma equipa por escola por escalão.  

 
4. A prova será disputada a quatro (4) tabuleiros, havendo direito a um suplente.  

A ordem dos jogadores na equipa deverá ser mantida até ao final da prova.  

A alteração da ordem será punida com atribuição de derrota por 4-0. 

 

5. As inscrições devem dar entrada até às 20h00 de quinta-feira, dia 3 de Outubro de 

2013, para o seguinte endereço eletrónico: axl.axadrezlisboa@gmail.com com a lista 

ordenada dos jogadores indicando o ELO (de semi-rápidas ou lentas), se aplicável. 

O capitão de equipa será simultaneamente o delegado. Após aquela hora e até às 24 

horas de dia 4 de outubro (6ª feira) têm um acréscimo de 1 euro. 
 

6. As inscrições terão um custo de 4€ (quatro euros) por cada equipa, ou 5€ (após as 

20h00 de 5ª feira dia 03/10/2013) e devem ser liquidadas pelo responsável ou pelo 

capitão, em representação da equipa. 

 

7. Ritmo de Jogo: Cada jogador disporá de 15 minutos para terminar a partida. 

Aplicando-se as regras das partidas semi-rápidas. 

 

8. A prova realiza-se em sistema suíço de, um mínimo de 6 e um máximo de 8 
sessões. As equipas da mesma escola defrontar-se-ão na ronda inaugural. 

 

9. As sessões terão lugar na Escola Básica e Secundária de Gama Barros, sede do 

Agrupamento de Escolas D. Maria II, sita na Rua da Esperança, 2735-437 Cacém 

(Concelho de Sintra), iniciando-se pelas 14h30 de sábado, dia 5 de Outubro de 

2013. 

 

mailto:axl.axadrezlisboa@gmail.com


10. Prémios: Serão atribuídos prémios às 3 equipas melhores classificadas em cada 

escalão.  

Haverá ainda prémios para os melhores tabuleiros, fazendo-se o desempate pela 

classificação da melhor equipa.  

 

11. Comportamentos que perturbem o funcionamento da prova (correrias, 

comentários ou conversas durante os jogos, bem como atitudes anti-desportivas) 
poderão ser sancionados com a exclusão do torneio. É expressamente proibido 

fumar em qualquer área pertencente ao Agrupamento Escolar.  

 

12. A Direção da Prova ficará a cargo da Direção da AXL, a quem competirá 

resolver todos os casos omissos no presente regulamento e dos quais não haverá 

recurso, sendo o Árbitro Principal nomeado oportunamente. A participação neste 

torneio implica a plena aceitação do mesmo. 

 

 

Localização (saída da IC19 do Cacém – Poente) 

 

 
 

 

 

Instruções: 

 
Preencha a ficha de Inscrição e envie para o email: axl.axadrezlisboa@gmail.com. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

VI Campeonato Escolar de Xadrez do Distrito Lisboa – Equipas 

 

 

 Nome ELO 

do 

jogador 

(semi-rápidas 

ou FPX) 

DD/MM/

AAAA 
(data 

nascimento 

dos jogadores) 

Nome da equipa    

Responsável da equipa    

Contacto do 

Responsável 

   

Jogador 1    

Jogador 2    

Jogador 3    

Jogador 4    

Jogador 5    

Capitão da equipa    

 

 

Consulte o regulamento em www.axlisboa.weebly.com  

 

Data Limite para a Receção desta ficha 03/10/2013. 

 

 

Pela Direção da AXL 

 

11de Setembro de 2013 

http://www.axlisboa.weebly.com/

