
 

                             XXIII Taça de Lisboa - Época de 2011/2012 

REGULAMENTO 

1. Poderão participar na XXI Taça de Lisboa Época de 2011/2012 – Prova por Equipas podem participar 
todos os Clubes filiados na presente época na Associação de Xadrez de Lisboa. 
2. Cada Clube poderá inscrever mais do que uma equipa, sendo que estas terão no máximo dezasseis 
(16) elementos e um mínimo de oito (8) elementos. Garantir-se-á a todos os clubes a participação pelo 
menos da sua equipa principal, no caso de haver muitas equipas secundárias inscritas. 
3. A prova será disputada a quatro (4) tabuleiros. 
4. As inscrições terão de dar entrada na A.X. Lisboa até às 19H00 do dia 30 Março de 2012, pelo email: 
axl.axadrezlisboa@gmail.com com a lista ordenada dos jogadores, o capitão e o delegado ao jogo. 
5. Taxa de inscrição: 15,00 Euros, para a equipa principal de cada clube, e 5,00 Euros por cada equipa 
suplementar. O pagamento das inscrições deverá ser feito por depósito ou transferência bancária para a 
conta da AXL no Banco Santander Totta, NIB: 0018.0000.0198.4147.00177 com envio de comprovativo 
para o email acima indicado. Todas as equipas que forem eliminadas por faltarem a mais de 20% das 
partidas que deveriam jogar, incorrerão numa multa de 50,00 Euros, não podendo os clubes eliminados 
inscrever jogadores nas provas da A.X. Lisboa enquanto a multa não tiver sido liquidada. 
6. Ritmo de Jogo: Cada jogador disporá de 1h30m + 30’’ por lance para terminar a partida. 
7. Horário e datas das sessões e local dos jogos (conforme calendário AXL): 
1ª Sessão – 01/04/2012 – às 15 horas – Grupo Desportivo da Carris, Estação Sto Amaro (Lisboa). 
2ª Sessão – 29/04/2012 – às 15 horas – Escola Dr. António Damásio (Olivais, entrada pela Azinhaga da 
Alagueza – Av. Dr. Francisco Luís Gomes) 
3ª Sessão – 06/05/2012 – às 15 horas – Grupo Dramático Ramiro José, Rua João Vilarett, 13 (Lisboa). 
4ª Sessão – 13/05/2012 – às 15 horas – Grupo Desportivo da Carris, Estação Sto Amaro (Lisboa). 
5ª Sessão – 17/06/2012 – às 15 horas – Associação de Moradores do Alto do Moinho, Rua do Cerrado 
das Oliveiras (Alfragide junto ao IKEA). 
6ª Sessão – 24/06/2012 – às 15 horas – Casa da Juventude de Alverca, Rua do Comércio (Alverca), apoio 
Grupo de Xadrez Peões de Alverca. 
7ª Sessão – 01/07/2012 – às 15 horas – Grupo Xadrez de São Marcos, em local a indicar. 
8. Prémios: Serão atribuídos prémios às 3 equipas melhores classificadas. 
9. Para a classificação final e emparceiramento das equipas, utilizar-se-ão a soma dos pontos verificados 
em todos os tabuleiros. 
Desempates de acordo com o SwissManager: 
- Points (game-points) [1] 
- The results of the teams in then same point group according to Matchpoints [14] 
- Board Tie-Breaks of the whole tournament [15] 
- Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) (1,0,N,N,0,N) [37] 
- Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) (0,0,N,N,0,N) [37] 
10. A Direcção 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 
previamente a cada sessão. 
11. As equipas apenas podem, se faltar 1 jogador, dar falta no 4º tabuleiro ou no caso de faltas de 
comparência de dois jogadores, no 3º e 4º tabuleiro. O incumprimento deste ponto implica a perda dos 
pontos nos tabuleiros às equipas que não respeitem este procedimento. 
12. A inscrição neste torneio implica a plena aceitação deste regulamento. 
 
Lisboa, 17 de Março de 2012 
A Direção da A.X. Lisboa 
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Grupo Desportivo da Carris                                                                                                             

1ª sessão - 1 de Abril de 2012 – 15 horas e  

4ª sessão – 13 de Maio de 2012  

 

 

Escola Secundária Dr. António Damásio (ex-Professor Herculano Carvalho)  

2ª sessão - 29 de Abril de 2012 – 15 horas  

 

 

Grupo Dramático Ramiro José  

3ª sessão - 6 de Maio de 2012 – 15 horas  

 



Associação de Moradores do Alto do Moinho  

5ª sessão - 17 de Junho de 2012 – 15 horas  

 

 

 

Grupo de Xadrez Peões de Alverca 

6ª sessão - 24 de Junho de 2012 – 15 horas 

 



 

 

Grupo de Xadrez de São Marcos 

7ª sessão - 1 de Julho de 2012 – 15 horas 

 


