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VII EDIÇÃO DO MEMORIAL LUÍS CABRAL 

REGULAMENTO 
 

 
A Taça Luís Cabral, ou memorial Luís Cabral, é uma competição organizada pela 

Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores, aberta a jogadores federados. 

 

A AXRAA pretende, com este evento, prestar uma homenagem ao Sr. Luís Cabral, na 

figura do praticante e dirigente, e como reconhecimento do contributo inestimável 

prestado ao fomento da prática desportiva nos Açores e em particular da modalidade do 

xadrez. 

 

Aos jogadores fora de São Miguel interessados em participar, a AXRAA suportará as 

despesas da passagem aérea a um jogador por ilha.  

 

Data: 6 de dezembro de 2015 (domingo) 
Local: Ateneu Comercial de Ponta Delgada 

Direcção de Prova: AXRAA 

Árbitro: Carlos Resendes 

Ritmo: Semi-rápidas de 20 minutos por jogador 

 

Serão observadas as regras oficiais da FPX para as competições de semi-rápidas. 

 

Inscrições: Devem ser enviadas para o e-mail axraa.geral@gmail.com, até ao dia 1 de dezembro 

de 2015, no valor de 10€ para os seniores e de 2,5€ para os jovens. O pagamento deverá ser 

efectuado, por depósito ou transferência bancária para a conta da AXRAA no BPI, com o NIB: 

0010 0000 3735 6900 001 80.  

 

ELO: Esta prova será contabilizada para ELO Fide de Semi-Rápidas. 
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 Calendário 

 

 10:00 – 1ª sessão 

 11:00 – 2ª sessão 

            12:00 – 3ª sessão  

    

 15:00 – 4ª sessão 

 16:00 – 5ª sessão 

 17:00 – 6ª sessão 

 18:00 – 7ª sessão 

 

 Prémios  

 

 1º classificado (geral) – 300 € 

 2º classificado (geral) – 150 € 

 3º classificado (geral) – 100 € 

 4º classificado (geral) –   75 € 

 5º classificado (geral) –   50 € 

 

 1º classificado jovem – 50 € 

 2º classificado jovem – 30 € 

 3º classificado jovem – 20 € 

 

Os prémios monetários não são acumuláveis e serão atribuídos ainda troféus e medalhas, a 

determinar em função do número de participantes. 


