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CAMPEONATO DISTRITAL DE VETERANOS DA AXL 2018/2019 

1 – O Grupo de Xadrez Alekhine, em parceria com a Associação de Xadrez de Lisboa (AXL), vai 

realizar o Campeonato Distrital de Veteranos da AXL da época 2018/2019 na sua Sede, Rua Alfredo 

Roque Gameiro, 32-A, Lisboa. 

2 – Podem participar no Campeonato Distrital de Veteranos, no escalão S50 os jogadores nascidos 

de 1955 a 1969 e no escalão S65 os jogadores nascidos em 1954 ou antes. Todos os jogadores 

devem estar filiados na Federação Portuguesa de Xadrez por clubes inscritos na AXL. 

3 – As inscrições devem ser feitas até às 22h do dia 17 de Março de 2019, por correio eletrónico para 

gxalekhine@gmail.com ou para o telemóvel 966666434 (António Garcia), com indicação do nome 

completo e do clube a que pertence. As inscrições só se tornam efetivas após o pagamento da taxa 

de inscrição no valor de 10€ por depósito ou transferência para a conta no Banco Santander Totta 

com o NIB 0018 0000 0198 4147 001 77; o comprovativo deverá ser enviado para o endereço acima 

referido, com a identificação do depositante e a finalidade do depósito. 

4 – O Campeonato Distrital de Veteranos será disputado em dois grupos, um de veteranos S50 e o 

outro de veteranos S65. Os Campeonatos Distritais de Veteranos S50 e S65 terão o ritmo de jogo de 

1h30 + 30s por lance. Serão jogados em sistema de todos contra todos, caso o número de inscritos 

seja 7 ou inferior, e em sistema suíço, se o número de inscritos for 8 ou superior. Terão o máximo de 

6 sessões. 

5 – Usar-se-á o programa Swissmanager para os emparceiramentos. Será cumprido o Regulamento 

de Competições da FPX e os desempates serão efetuados de acordo com os artigos 

correspondentes desse Regulamento. 

6 – Calendário: 

 1ª sessão: 18 de Março (segunda) às 19h45;                                 

 2ª sessão: 20 de Março (quarta) às 19h45; 

 3ª sessão: 25 de Março (segunda) às 19h45; 

 4ª sessão: 27 de Março (quarta) às 19h45; 

 5ª sessão: 1 de Abril (segunda) às 19h45;  

 6ª sessão: 3 de Abril (quarta) às 19h45. 

Nota: O emparceiramento da 1º sessão será às 22h15 do dia 17 de Março de 2019. 

7 -Durante as partidas os jogadores estão autorizados a manter os telemóveis, desde que estejam 

desligados. A sua utilização ou um toque de telemóvel têm como penalização a derrota na partida. 

8 – Será averbada derrota aos jogadores que se apresentem com 30min ou mais de atraso 

relativamente ao horário do início da sessão e serão eliminados os jogadores que faltem a duas 

sessões. 

9 – Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados do escalão S65 e do escalão S50. 

10 – Direção da Prova: Comissão Administrativa da AXL. 

        Arbitragem: António Garcia. 

11 – Casos omissos no presente Regulamento serão decididos pela Direção da prova ou pela 

arbitragem. 
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