
 

 

 

 

Regulamento / Informações 

 
Organização e apoio: AXPortugal / Centro Ciência Viva do Lousal – Mina da Ciência 
Local: CCV do Lousal – Mina da Ciência - Av. Frédéric Velge | 7570-006 Lousal 
Como chegar: https://www.lousal.cienciaviva.pt/contacte-nos/ 

Site com bastante informação sobre o CCV: https://www.lousal.cienciaviva.pt/ 
 
Objetivo: O Circuito que passará por vários Centros de Ciência Viva de norte a sul do país, pretende 
com o pretexto da prática do xadrez lúdica ou competitiva, mostrar um pouco mais da ciência, 
tecnologia, cultura e história, sempre com uma forte componente interativa e uma diversidade de 
temas científicos apelativos para todas as idades.  
 
Programa:  10.30h / 12.00h – Prática Livre / Ensino - Visitas ao CCV 
  14.00h / 18.00h – Torneio de Semi-rápidas (Federados) 
 
Nota: O acesso ao Centro de Ciência Viva para visitantes não associados ao torneio, será conforme as 
condições de acesso normais do espaço. 

 
Torneio 

Dados Técnicos:  
Jogadores federados, Sistema Suíço de 6 rondas, 10m+5s/jogador, válido para Rk FIDE, desempates e 
regras FPX/FIDE, direção de prova e arbitragem pela AXPortugal, casos omissos serão resolvidos pela 
organização. 
 

Horário:  
14.00h 1ª ronda - 17.45h Entrega de prémios 
 

Inscrição (lugares limitados) até dia 23 / 05 / 2019:  
Por email para: axportugal@gmail.com 
Valor por jogador: 7,00 € (inclui acesso ao CCV para participantes e acompanhantes) 
No ato da inscrição deverá ser informado o(s) nome(s) de acompanhante(s), caso se verifique. 
O pagamento da inscrição no torneio deverá ser feito por transferência bancária para o seguinte NIB: 
0010 0000 5214 7800 0013 5 
 

Não serão aceites pagamentos em dinheiro no local, os participantes deverão enviar por email, ou 
levar o comprovativo de pagamento. 
 

Prémios para os 3 primeiros classificados de:  
Geral, Equipa, Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18, Sub20, V+50, V+65, Fem. 
Prémios de participação para todos os jogadores. 
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