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Ação de Formação: Seminário FIDE Árbitros (duração: 16 horas) 

 

 Regras do jogo de xadrez (incluindo as de ritmos de partidas semi-rápidas e rápidas);  

 Regras para as competições da FIDE e equipamento de xadrez standart; 

 Sistemas de jogo e desempates;  

 Sistema suíço e regras de emparceiramento;  

 Regras para o cálculo de Elo e títulos dos jogadores;  

 Regras para os títulos de árbitros; 

 Utilização e programação de relógios digitais;  

 Orientações antifraude;  
 Prova escrita.  

 
A formação irá decorrer no Luso nos dias 23, 24 e 25  de março de 2017 na sala do Inatel Luso. 
23 (9-13h e 20-24h), 24 (20-24h) e 25 (20-24h). Formador: (AI Carlos Oliveira Dias) 

 
A inscrição nesta ação de formação tem um custo de 50 euros e é aberta apenas a filiados na 
FPX e maiores de 18 anos. Dar-se-á preferência a árbitros nacionais e depois a treinadores, uma 
vez esta ação estará registada igualmente como formação contínua e creditada para efeitos da 
renovação do título de treinador (3.2 créditos). A frequência desta ação pode também fazer parte 
do estágio dos futuros treinadores que já concluíram a componente letiva do curso de 
treinadores. Possibilidade de obtenção de norma para árbitro FIDE. Os pagamentos deverão ser 
efetuados para a conta: PT50 0035 0281 00009545 130 62 enviando o comprovativo de 
pagamento para o email:formacao@fpx.pt. 
 
A versão das leis do jogo de xadrez da FIDE, em português encontram na página da FPX 
em  http://www.fpx.pt/web/actividades-e-formacao/2016-08-22-15-10-40/regulamentacao 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Apoio 
 

Instituição de Utilidade Publica Desportiva (Decreto-Lei n.º 144/93 de 26 de Abril) Fundada em 1927 
Membro do Comité Olímpico de Portugal e da Confederação do Desporto de Portugal 

Membro da Federação Internacional de Xadrez, da União Europeia de Xadrez e da Federação Ibero-americana de Xadrez  
Rua Frei Francisco Foreiro, 2, 4º Esqº 1150-166 Lisboa – Portugal; NIF: 501 617 078 

E-mail: fpx@fpx.pt ; Telefone/Fax: (+ 351) 213 579 144; Endereço Web: www.fpx.pt 
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