
 

           XXIX Taça de Lisboa - Época de 2017/2018 

REGULAMENTO 

1. Vai realizar-se a XXIX Taça de Lisboa da Época de 2017/2018 – Competição por Equipas, onde podem 
participar todos os clubes, afetos à Associação de Xadrez de Lisboa, filiados na presente época na 
Federação Portuguesa de Xadrez. 
2. Cada clube poderá inscrever várias equipas, sendo que estas terão um mínimo de quatro (4) 
elementos e no máximo dezasseis (16) elementos. Garantir-se-á a todos os clubes a participação pelo 
menos da sua equipa principal, no caso de haver muitas equipas secundárias inscritas. Caso a equipa 
não inscreva no primeiro prazo a totalidade dos jogadores (16) pode até à 4ª sessão, sempre com um 
mínimo de 5 dias úteis antes de cada sessão, inscrever os restantes jogadores até completar aquele 
número, sempre na sequência dos já inscritos, neste caso o valor de cada inscrição individual é de 5 
EUR. 
3. A prova será disputada a quatro (4) tabuleiros. 
4. As inscrições terão de dar entrada na A.X. Lisboa até às 20H00 do dia 24 de novembro de 2017, pelo 
email: axl.axadrezlisboa@gmail.com com a lista ordenada dos jogadores, n.ºFPX, e o capitão e o 
delegado ao jogo. 
5. Taxa de inscrição: 25,00 Euros por cada equipa.  
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.  
Serão eliminadas todas as equipas que derem mais de 2 faltas coletivas, e incorrem numa multa de 10 
Euros por falta coletiva, não podendo os clubes eliminados inscrever jogadores nas provas da A.X. Lisboa 
enquanto a(s) multa(s) não tiver(em) sido liquidada(s). 
6. Ritmo de Jogo: Cada jogador disporá de 1h30m + 30s por lance para terminar a partida. 
7. Horário, datas das sessões, e locais, dos jogos (conforme calendário AXL 2017/2018, sempre aos 
domingos às 15 horas com aplicação de derrota por falta de comparência 1 hora após). O primeiro 
emparceiramento será disponibilizado no dia 25 de novembro de 2017 às 20 horas: 
1ª Sessão – 26/11/2017 – às 15 horas – AX Portugal no Centro de Bridge de Lisboa, sito na Avenida 
António Augusto Aguiar, 163-  4.º esq. 
2ª Sessão – 03/12/2017 – às 15 horas – Grupo Dramático Ramiro José, Rua João Villarett, 13. 
3ª Sessão – 07/01/2018 – às 15 horas – Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de São Domingos de 
Rana, Rua das Travessas nº 57- Bairro dos Massapés (saída A5 de Carcavelos direção Tires). 
4ª Sessão – 18/02/2018 – às 15 horas – local a indicar. 
5ª Sessão – 22/04/2018 – às 15 horas – local a indicar. 
6ª Sessão – 06/05/2018 – às 15 horas – local a indicar. 
7ª Sessão – 10/06/2018 – às 15 horas – local a indicar. 
8. Prémios: Serão atribuídos prémios às 3 equipas melhores classificadas, incluindo um mínimo de 1 
relógio para as 3 primeiras equipas e um máximo de 3 ao 1.º, 2 ao 2.º e 1 ao 3.º lugar. 
9. A classificação final é determinada pela soma dos pontos obtidos por cada equipa, atribuídos do 
seguinte modo em cada encontro:  
• 3 pontos pela vitória; • 2 pontos pelo empate; • 1 ponto pela derrota; • 0 pontos pela derrota por 
falta de comparência.  
Desempates de acordo com o Regulamento de Competições em vigor para a época em curso: 
a) Resultado entre as equipas empatadas, desde que tenham jogado entre si [14];  
b) Pontos de tabuleiro dos jogos entre as equipas empatadas, desde que tenham jogado entre si [1];  
c) Pontos de tabuleiro [1];  
d) Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);  
e) Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);  
f) Sonneborn-Berger [35] (0,0,N,N,0,N,N);  
g) Sorteio, se outro não for o critério determinado pelo regulamento da competição.  
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10. O vencedor da XIX Taça de Lisboa tem o direito de representar a AXL na Taça das Associações 
organizada pela FPX; em caso de impedimento segue-se a equipa melhor classificada até ao 3.º lugar. 
11. A Direção da Prova compete à Direção da AXL, e o Árbitro Principal, será Amadeu Solha Santos, 
sendo designados auxiliares por cada sessão. 
12. As equipas apenas podem dar faltas de comparência de dois jogadores nos tabuleiros onde ocorrer, 
sem que seja averbada falta de comparência coletiva. As faltas de comparência individuais são punidas 
com 2,5 EUR cada, mas cuja responsabilidade é do clube, aplicando-se o disposto em 5. 
13. Serão aplicadas as regras de xadrez da FIDE e os regulamentos da FPX. 
14. A inscrição neste torneio implica a plena aceitação deste regulamento. 
15. Casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Direção da Prova. 
 
Lisboa, 8 de novembro de 2017. 
A Direção da A.X. Lisboa 

1ª sessão – 26 de novembro de 2017 – 15 horas,  AX Portugal no Centro de Bridge de Lisboa, Av. 

António Augusto Aguiar, 163 - 4.º esq. Lisboa. 

 

2ª sessão - 3 de dezembro de 2017 – 15 horas, Grupo Dramático Ramiro José, Rua João Villarett, 13. 

  

3ª sessão – 07 de janeiro de 2018 – 15 horas, Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de São 
Domingos de Rana 
 

 
 
4ª sessão – 18 de fevereiro de 2018 – 15 horas – local a indicar. 
 
5ª sessão – 22  de abril  de 2018 – 15 horas – local a indicar 

6ª sessão – 06  de maio  de 2018 – 15 horas – local a indicar 

7ª sessão – 10 de junho de 2018 – 15 horas – local a indicar. 

 


