
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA 

CAMPEONATO DE LISBOA DE PARTIDAS RÁPIDAS JOVEM E ABSOLUTO INDIVIDUAL E POR EQUIPAS 

10 DE JUNHO DE 2015, 4.ª FEIRA 10h00 

                                                                                  

 

REGULAMENTO 

 

O Campeonato de Lisboa de  Partidas Rápidas, Jovem e Absoluto Individual e por Equipas Jovens (Escalão Sub-12 e 

Escalão Sub-20) e Absoluto é organizado pela Associação de xadrez de Lisboa em parceria com o Grupo desportivo 

dos Bombeiros de Barcarena e realiza-se no salão 1 e 2, sito na Travessa Alípio Seco (quartel Bombeiros)Barcarena. 

1.  Podem participar no campeonato de lisboa todos os clubes filiados na Federação Portuguesa de Xadrez na 

época de 2014/2015 na AXL; os jogadores que representem os clubes inscritos têm que estar filiados no 

clube para a presente época. 

 

2. As inscrições serão aceites ate ás 24 horas de 8 de junho de 2015 (segunda-feira) através do endereço 

eletrónico axl.axadrezlisboa@gmail.com . As equipas devem ter no mínimo 4 jogadores e no máximo 6 

jogadores, devendo os clubes identificar os jogadores (nome e Elo Fide de rápidas, ou Elo Fide ou o Elo FPX). 

A formação das equipas deve de ser entregue com a inscrição. Todas as inscrições devem ter explícito a que 

Campeonato se destinam (Absoluto, Jovens com respetivo escalão) 

 
3. Taxas de inscrições até às 24 horas de 8 de junho de 2015 (2.ª feira): jovem por equipas (10 €), jovem 

individual (3 €), Absoluto por equipas (20 €), absoluto individual (5 €), no próprio dia, acresce uma taxa de (2 

€).  

 

4. A todos que queiram almoçar acrescem +5€ para o Almoço (pagamento no local), a indicação de que 

pretendem almoçar deve ser dada no momento da inscrição.  

 

5. O pagamento deverá ser feito por débito ou transferência para a conta do Santander Totta – NIB: 

0018.0000.0198.4147.00177. Os responsáveis do clube/equipa devem identificar a operação de pagamento  

enviando uma mensagem electrónica ou levando um comprovativo. 

 

6. A prova será disputada em sistema suíço, utilizando-se para o efeito o programa “Swiss-manager”.                                                                                                                      

O ritmo de jogo é de 3 minutos mais 2 segundos por lance/partida para cada jogador. 

 

7. O programa-horário a cumprir, na 4.ª feira dia 10 de junho de 2015, por equipas  é o seguinte: 

1ª sessão: 10h15; 2ª sessão:10h30; 3ª sessão:10h45; 4ª sessão: 11h00; 5ª sessão: 11h15; 6ª sessão: 11h30; 

7ª sessão: 11h45; 8ª sessão: 12h00; 9ª sessão: 12h15.  
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(os escalões jovens podem ter menor número de sessões em função dos inscrito, agrupadas nos escalões até 

sub-12 e até sub-20). 

 

8. Prémios:  

a. Campeonato Absoluto: Taças + relógios para 1ª,2ª e 3ª equipa.  

b. Campeonato Jovens: Taças e medalhas para o 1º, 2º e 3º por escalão sub-12 e escalão sub-20 

 

9. O programa-horário a cumprir, na 4.ª feira dia 10 de junho de 2015, individual é o seguinte: 

1ª sessão:15h00; 2ª sessão: 15h15; 3ª sessão:15h30; 4ª sessão: 15h45; 5ª sessão: 16h00; 6ª sessão:16h15; 

7ª sessão: 16h30; 8ª sessão: 16h45; 9ª sessão: 17h00; 10ª 17h15; 11ª 17h30. 

(as equipas dos escalões jovens podem ter menor número de sessões em função das equipas inscritas, podem 

ser agrupados escalões). 

 

10. Prémios:  

a. Campeonato absoluto: Taças 1º,2ºe 3º individual absoluto, 1.º Feminino.  

b. Campeonato Jovem:  Taça - 1.ºjovem M/F por escalão e medalhas 2.º/3.º jovem  M/F por escalão 

(sub 08 a sub 20). 

 

11. O intervalo para o almoço e outras actividades para os jogadores será das 12h30 às 14h50. 

 

 

12. As actividades paralelas para os jogadores de Xadrez serão logo a seguir à última sessão da manhã. As 

atividades paralelas terão uma taxa para os Adultos de 2  € , os Jovens serão isentos de taxas. 

 

13. Serão eliminados todas as equipas que dêem 2 faltas de comparência, ou seja, que apresentem menos de 2 

jogadores em cada sessão, em caso de eliminação será aplicada uma multa de 5 € ao clube infractor, no caso 

dos individuais a respectiva multa será directamente ao jogador. 

 

 

14. Serão seguidas as regras para partidas rápidas da FIDE, o Regulamento de competições da FPX e o presente 

regulamento. 

 

15. Os desempates serão de acordo com o RC da FPX para partidas rápidas e competições por equipas. 

 

 

16. Os clubes deverão apresentar um (1) relógio em perfeitas condições de funcionamento por cada 2 jogadores 

inscritos. 

 

17. A Direção é da responsabilidade de Rita Avelino e a Arbitragem é da Responsabilidade de Ricardo Cruz e 

serão nomeados Árbitros auxiliares. 

 

Lisboa, 26 de maio de 2015 

A Direção da A.X.LISBOA 

 

 

 


