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O Campeonato de Aveiro de Xadrez da 1ª Divisão é organizado pela Associação de Xadrez de Aveiro e será 
realizado para apurar a equipa que subirá à 3ª Divisão Nacional. 
 
A. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Clubes filiados na Federação Portuguesa de Xadrez através da Associação de Xadrez de Aveiro. 
Os clubes com equipas nos Campeonatos de Portugal podem inscrever equipas secundárias. As equipas 
secundárias poderão inscrever jogadores que constem da lista das equipas dos nacionais, desde que não 
possuam classificação elo superior a 1800. 
Cada clube pode inscrever até 4 equipas, e terá uma lista ordenada por elo (lista de setembro 2018) de 
atletas que, para a participação nos jogos terão de respeitar as seguintes regras: 
- os atletas de ordenação 1 a 4 só poderão representar a equipa I; 
- os atletas de ordenação 5 a 8 só poderão representar as equipas I e II; 
- os atletas de ordenação 9 a 12 só poderão representar as equipas I, II e III; 
- os restantes atletas de poderão representar qualquer das quatro equipas; 
A ordenação dos atletas terá de ser sempre respeitada para cada encontro; após a primeira equipa fechada 
para um encontro, a formação da equipa seguinte deve respeitar a lista ordenada a partir do último atleta 
escalonado para o encontro da equipa anterior. A prova contará para a LISTA ELO FIDE. 
 
B. INSCRIÇÕES 
Serão enviadas para o email axaxadrez@gmail.com até às 24.00 h de 14 setembro 2018, indicando a lista 
ordenada de atletas e os delegados ao jogo. 
 
C. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
1. O Campeonato será realizado em sistema suíço de cinco sessões para mais de seis equipas participantes e 
em sistema todos contra todos para menos de seis equipas participantes. 
2. Serão atribuídos 3 pontos pela vitória, 2 pontos pelo empate, 1 ponto pela derrota e 0 pontos por falta de 
comparência. Os critérios de desempate são os definidos no Regulamento de Competições da FPX 
3. O ritmo de jogo será de 1h15’ para cada jogador, acrescidos de 30’’ por lance. 
4. A ordem dos participantes será determinada por sorteio. 
5. Serão eliminados as equipas que derem duas faltas de comparência. 
6. A Direção de Prova e a Arbitragem será de Alzira Silva. 
7. Os emparceiramentos e classificações serão publicados na página net 
        http://chess-results.com/tnr371848.aspx?lan=10 

 
D. CALENDÁRIO 
1. A prova será realizada em local a candidatar por um clube filiado até 07 setembro 2018. nas datas: 

1ª sessão   – 2018 setembro 28  –   21.00 h  
2ª sessão   – 2018 setembro 29  –   14.30 h 
3ª sessão   – 2018 setembro 29  –   19.30 h 
4ª sessão   – 2018 setembro 30  –   14.30 h 
5ª sessão   – 2018 setembro 30  –   19.30 h 

 



E. DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A equipa vencedora subirá à 3ª Divisão de Portugal em 2019; poderão subir mais clubes (que serão os 
melhores classificados), se tal for considerado pela Federação Portuguesa de Xadrez; 
2. A inscrição e participação no Campeonato de Aveiro de Xadrez da 1ª Divisão presume a aceitação expressa 
das disposições contidas no presente regulamento no que aplicáveis. Os casos omissos serão decididos pela 
Direção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e da FIDE. 


