Liga de Aveiro por Equipas – Epoca 2016/17
(Campeonato Distrital da 1ª Divisão)

Regulamento

1.
A Liga de Aveiro por equipas é aberta a todos os clubes filiados na corrente epoca na
FPX atravez da AXA, cujas formações não estejam presentes nos Campeonatos
Nacionais.
Os clubes com equipas nos Campeonatos de Portugal podem inscrever equipas
secundárias.
No entanto as equipas secundárias só poderão inscrever jogadores que constem da
lista das equipas dos nacionais, desde que não possuam classificação elo superior a
1800.
Cada clube poderá inscrever até ao maximo de 2 equipas com um numero minimo de
6 jogadores e um maximo de 16.
Cada equipa terá de apresentar na sua inscrição uma lista ordenada de atletas.
A prova contará para a LISTA ELO FIDE
2.
As inscrições terão que ser efectuadas atraves do email geral da AXA
(axaxadrez@gmail.com) até às 20.00 hrs do dia 07 de Dezembro de 2016 (quartafeira)
3.
A Liga de Aveiro será disputada em sistema de todos contra todos a uma volta.
Cada jogo será disputado a 4 tabuleiros e o ritmo de jogo será o de 1.30 hrs com
incremento de 30 seg por lance.
4
O sorteiro realiza-se na sede da AXA, ou outro local a designar pela direção da AXA no
dia 7 de Dezembro de 2016 pelas 21.00 hrs e será de imediato comunicado aos clubes
inscritos.

5.
Cada equipa visitada devera nomear um delegado responsavel pela arbitragem do
encontro.
Logo apos o final do jogo esse elemento devera informa a AXA atraves do email
indicado das composições das equipas e do resultado.

6.
A prova sera realizada nas sedes dos clubes sorteados como visitados nas seguintes
datas, que coincidem com as datas agendadas para a realização das jornadas dos
Campeonatos Nacionais:
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada

10.12.2016 – 15:00 hrs
07.01.2017 – 15.00 hrs
18.02.2017 – 15.00 hrs
04.03.2017 – 20.30 hrs
01.04.2017 – 15.00 hrs

Nota:
No caso de não ser necessario recorrer às cinco jornadas agendadas a
prova realizar-se-à nas datas das primeiras sessões

7.
A AXA atribuirá um Trofeu à equipa vencedora, cujo titulo da prova dará acesso direto
à 3ª Divisão Nacional na epoca seguinte.

A inscrição e participação em todas as provas realizadas pela AXA presume a aceitação expressa das
disposições contidas nos regulamentos das mesmas e dos regulamentos da FPX e da FIDE no que
aplicáveis.
Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os mencionados
Regulamentos.

