
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA  
CAMPEONATO DISTRITAL FEMININO DA AXL 

Época 2015/2016 

 
1 - A Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) vai realizar de 19 a 22 de dezembro de 2015 o Campeonato 

Distrital Feminino da AXL da época de 2015/2016, na sala de xadrez do Grupo Dramático Ramiro José, sito na 

Rua João Villarett, n.º11-13. 

 

2 - Podem participar no Campeonato Distrital Feminino da AXL todas as jogadores filiadas pela AXL na 

Federação Portuguesa de Xadrez na época de 2015/2016. 

 

3 - A inscrição deverá ser feita até às 20h00 do dia 17 de dezembro de 2015, por correio eletrónico para 

axl.axadrezlisboa@gmail.com, com indicação do nome completo, clube a que pertence e Elo atual. A inscrição 

só se torna efetiva após o pagamento da respetiva taxa de inscrição de 7,50 €, por depósito ou transferência para 

a conta no Banco Santander Totta com o NIB: 0018 0000 0198 4147 001 77; o depósito ou transferência deve 

ser acompanhada por uma mensagem email com a identificação do depositante e finalidade do depósito. 

   

4 - O Campeonato será disputado no sistema todas contra todas a uma volta, se o número de jogadoras inscritas 

for inferior ou igual a 6; para mais de 6 jogadoras inscritas usar-se-á um sistema suíço com 5 sessões. 

 

5 - Dias e horário da competição, para as 5 sessões:  

1ª Sessão: 19/12/2015 às 15h00m (sábado) 

2ª Sessão: 19/12/2015 às 19h30m (sábado) 

3ª Sessão: 20/12/2015 às 15h00m (domingo) 

4ª Sessão: 21/12/2015 às 19h30m (segunda)  

5ª Sessão: 22/12/2015 às 19h30m (terça) 

 

 

6 - Ritmo de jogo: 1h 30min + 30 s por lance. 

 

7 – Será cumprido rigorosamente o Regulamento de Competições da FPX. Em particular, os eventuais 

desempates serão tratados de acordo com o artigo 31º desse Regulamento.  

 

8 - Serão eliminadas as jogadoras que derem mais do que uma falta de comparência (atribui-se falta de 

comparência à jogadora que não se apresente na sala de jogo até 30 minutos após a hora indicada para o começo 

da sessão).  

 

9 - Um toque de telemóvel na sala de jogo faz perder de imediato a partida à infratora. 

 

10 - Será atribuído o título de Campeã de Lisboa à jogadora que obtiver maior número de pontos no 

Campeonato.  

 

11 - Serão atribuídas troféus às três primeiras classificadas. A Campeã de Lisboa irá ainda representar o Distrito 

no Campeonato Nacional Feminino, sendo a taxa de inscrição subsidiada pela AXL e um valor adicional até 50 

EUR em comparticipação no alojamento/estadia. 

 

12 - A Direção da Prova será da responsabilidade de Agostinho Roxo, sendo a Arbitragem de Luis Alves. 

 

13 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção da prova e pela equipa de Arbitragem.  

 

 

Lisboa, 4 de dezembro de 2015. 

 

A Direção da A.X. Lisboa 
 

mailto:axadrezlisboa@gmail.com

