
 

 

 
 

Regulamento / Informações 

 

1. Organização e apoio: AXPortugal / Casa das Beiras 

 
2. Local: AXPortugal (Casa das Beiras) – Av. Almirante Reis, 256-1º Esq – Lisboa (Areeiro a 50mts 

do Metropolitano e perto da Estação da Fertagus/CP Roma-Areeiro). O espaço possui bar de 

apoio com refeições sobre encomenda. 
 

3. Dados técnicos gerais para os 3 torneios: Sistema Suíço de 5 rondas (uma por dia); poderá ser 

usado um bye de ½ ponto dentro das 3 primeiras rondas; torneios válidos para ranking FIDE; 
acesso exclusivo a jogadores federados; desde que o ranking o permita é possível jogar mais 

que um torneio; obrigatória a anotação da partida; jogadores titulados FIDE estão isentos da 

taxa de inscrição; cada torneio está limitado a 24 jogadores; casos omissos serão resolvidos 
pela organização ao abrigo das Regras da FIDE. 

 

4. Torneio A (Manhãs) 

 Acesso: Jogadores federados FPX sem ranking ou com ranking inferior a 1600 

 Ritmos de jogo: 30m+30s 

 Horário: 10.30h/12.30h 

 Taxa de inscrição: 8 euros 
 

5. Torneio B (Tardes) 

 Acesso: Jogadores federados FPX sem ranking ou com ranking inferior a 2200 

 Ritmos de jogo: 60m+30s 

 Horário: 15.00h/18.00h 

 Taxa de inscrição: 10 euros 
 

6. Torneio C (Noites) 

 Acesso: Open a Jogadores federados FPX 

 Ritmos de jogo: 90m+30s 

 Horário: 20.00h/00.00h 

 Taxa de inscrição: 12 euros 
 

7. Inscrições / Informações: até dia 22/12 para o email: axportugal@gmail.com 

8. Prémios para cada torneio: Geral: 1ª geral, 1ª equipa (4 jog.), 1º de cada escalão etário e 

Feminino 

9. Para os interessados e desde que solicitado no ato da inscrição, a Casa das Beiras poderá 
disponibilizar refeições diárias (almoços ou jantares) completas com os seguintes preços:  

Crianças até aos 12 anos – 6 euros, mais de 12 anos - 8 euros. 

 

 

A organização – 01/11/2016 

 

 

 

Torneios de Natal 

AXPortugal 
26 a 30 Dezembro 2016 


