
 

 

 

Regulamento / Informações 

 
Organização e ideia: A AXPortugal tem o prazer de organizar mais um evento onde se pretende que o 
xadrez e o turismo de qualidade se conjuguem para uma excelente experiência.  
 
Programa:  
 
Para os jogadores de Xadrez o torneio disputado no restaurante: 
10.00h / 12.30h: Torneio de SR, FIDE, 5 rondas, 10m+2s - Prêmios para todos 
Dados Técnicos para o torneio:  
Sistema Suíço de 5 rondas, 10m+2s/jogador, Desempates e regras FPX/FIDE, Direção de Prova e 
Arbitragem pela AXPortugal. Casos omissos serão resolvidos pela organização.  
Prémios:  
1º,2º,3º Geral, 1ª Equipa, 1ª Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18, Sub20, V+50, V+65, Fem. 
(Prémios de participação para todos os jogadores) 
 
Para os acompanhantes ou quem não joga xadrez: 
10.00h/11.00h - Núcleo Museológico da Casa Avieira, Museu Escaroupim e o Rio (a pé) 
11.30h/12.30h - Falcoaria Real em Salvaterra e Magos (deslocação em transporte próprio) 
 
Comum: 
13:00h/15.00h - Almoço convívio no Restaurante Escaroupim 
https://www.facebook.com/restaurante.escaroupim/  
15.00h/17.30h - Passeio no Tejo com https://rio-a-dentro.pt/  
 
Almoço inclui: Entradas variadas, sopa, prato principal, mesa de sobremesas/frutas, bebidas, 
café/chá. 
Para o passeio de barco recomendamos que leve: Água para beber, roupa confortável, máquina 
fotográfica, binóculos e vontade de desfrutar… 
 
Inscrições limitadas e confirmadas com pagamento, até dia 17 / 04 / 2018:  
Por email para: axportugal@gmail.com ou pelo Telefone: 932 903 647 
Pack total que inclui: Torneio/Visitas, Almoço, Passeio de barco no Tejo 

• Crianças até 3 anos: Grátis 

• Crianças 4/10 anos: 29,00 € 

• Jovens e adultos + de 11 anos: 49,00 € 
Inscrição exclusivamente para o torneio: 5,00 € 
 
Só serão consideradas as inscrições/reservas com os pagamentos realizados por transferência 
bancária, com o comprovativo de pagamento enviado por email para a organização.  
IBAN: 0010 0010 0000 5214 7800 0013 5 
 

 
A organização – 01/03/2019 

 

 

 

3º Chess & Friends 

“Escaroupim e o Tejo” 

Salvaterra de Magos 
20 de Abril de 2019 
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