
ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LISBOA 
 

CAMPEONATO DE LISBOA DE PARTIDAS SEMI-RÁPIDAS POR EQUIPAS 
 

25 de junho de 2016, sábado 15h  

 

 
Regulamento 

 

 

 

O Campeonato Distrital da AXL de Partidas Semi-Rápidas por Equipas é organizado pela Associação de 

Xadrez de Lisboa (AXL) em Lisboa, em parceria com o Grupo Dramático Ramiro José que cede as suas 

instalações sitas na Rua João Villaret, 13 (cruzamento da Av.Roma com a estação da CP Roma-Arreiro).  

 

1. Podem participar no Campeonato de Lisboa todos os clubes filiados na Federação Portuguesa de 

Xadrez na época de 2015/2016 pela AXL; os jogadores que representem os clubes inscritos têm que 

estar filiados no clube para a presente época. 

2. As inscrições serão aceites até às 20 horas de 23 de junho de 2016 (5.ª feira) através do endereço 

electrónico axl.axadrezlisboa@gmail.com ou entregues pmp no local durante o torneio individual. As 

equipas devem ter um mínimo de 4 jogadores e um máximo de 6 jogadores, devendo os clubes 

identificar os jogadores (nome e ELO FIDE de semi-rápidas, ou ELO FIDE ou o ELO FPX). A formação 

das equipas deve ser entregue com a inscrição. 

3. Taxas de inscrição até as 20 horas de 23 de junho de 2016: eq. principal – 12 euros; eq. secundárias – 

6 euros.  

O pagamento deverá ser feito por depósito ou transferência para a conta do Santander Totta - NIB: 

0018.0000.0198.4147.00177. Os responsáveis do clube/equipa devem identificar a operação de 

pagamento enviando uma mensagem electrónica ou levando um comprovativo. 

4. A prova será disputada em sistema de todos contra todos (até 8 equipas), em sistema suíço de 6 ou 

de 7 sessões, utilizando-se para o efeito o programa “Swiss-manager”. 

O ritmo de jogo é de 15’+2’’ minutos por partida para cada jogador.   

Em relação aos clubes que apresentarem duas ou mais equipas, estas jogarão  entre si,  por ordem 

ELO, A/B, C/D, E/F… na 1ª sessão. 

5.  O programa-horário a cumprir, no sábado dia 25 de junho de 2016, é o seguinte: 

1ª sessão: 15H00; 2ª sessão: 15H45;3ª sessão: 16H30; 4ª sessão: 17H15; 5ª sessão: 18H00; 

6ª sessão: 18H45; 7ª sessão: 19h30; Entrega de prémios 15 minutos após a última sessão. 

Prémios, serão atribuídos os seguintes: 

1ª equipa: 2 relógio + Troféu; 2ª equipa: 1 relógio + Troféu; 3ª equipa: 1 relógio + Troféu; 4ª e 5ª 

equipas + Troféu. 

6. Antes de cada sessão deve ser preenchido o boletim de encontro, mantendo-se sempre a ordem de 

inscrição dos jogadores apresentada pela equipa. 

7. Serão eliminadas todas as equipas que dêem 2 faltas de comparência, ou seja, apresentem menos de 

2 jogadores em qualquer das partidas que deveriam jogar. Em caso de eliminação será aplicada uma 

multa de 25 euros ao clube infrator.   

8. Serão seguidas as regras para partidas semi-rápidas da FIDE, o Regulamento de Competições da 

FPX e o presente regulamento. 

Os desempates serão de acordo com o RC da FPX para partidas semi-rápidas e competições por 

equipas. 

9. Os clubes deverão apresentar um (1) Relógio em perfeitas condições de funcionamento por cada dois 

jogadores inscritos, sem o que não se garante a sua participação no Campeonato. 

10

. 

A Direção é da responsabilidade de Tiago Petrucci e a Arbitragem é da responsabilidade de Ricardo 

Cruz. 

 

Lisboa, 10 de junho de 2016 

 

A Direção da A.X.Lisboa                                                               

http://www.cm-lisboa.pt/
mailto:axl.axadrezlisboa@gmail.com

