
 

 

 
 

Regulamento / Informações 

 

Organização e apoio: AXPortugal / GD Ferroviários do Barreiro / Museu da Cidade de Almada 

Local: Museu da Cidade - Pr. João Raimundo 2805 - 336 Almada 
 

Site: http://www.m-

almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CIDADE/?mus=1&actualmenu=4197709&mus_mus
eu_cidade=4963003&cboui=4963003 

 

Objetivo: A iniciativa que passará por vários museus de Lisboa e Setúbal, pretende com o pretexto da 
prática do xadrez lúdica ou competitiva, mostrar um pouco mais dos maravilhosos segredos que os 

nossos museus encerram. 
 

Programa:  10.30h / 12.30h e 14.30h / 18.00h – Prática Livre / Ensino (para todos) 

  14.30h / 18.00h – Torneio de SR válido para RK FIDE (Federados) 
 

Nota: O acesso ao museu para visitantes não inscritos no torneio, será conforme as condições de 

acesso normais do Museu. 

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 AXP / GDFB. Casos omissos serão resolvidos pela 

organização. 

 
Horário:  

14.00h – Confirmação de inscrições 

14.30h – 1ª ronda, 15.00h – 2ª ronda, 15.30h – 3ª ronda 
(Tempo livre) 

16.30h – 4ª ronda, 17.00h – 5ª ronda, 17.30h – 6ª ronda (entrega de prémios logo de seguida) 

 
Inscrição até dia 26 / 05 / 2017:  

Por email para: axportugal@gmail.com 

Valor por jogador: 5,00 € 
 (inclui acesso ao museu para participantes e acompanhantes) 

No ato da inscrição deverá ser informado o nome também de acompanhante 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:  

1º Geral, 1ª Equipa, 1ª Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18, Sub20, V+50, V+65, Fem. 

 
A organização – 01/01/2017 

 

 

 

“Xadrez no Museu” 

Museu da Cidade de Almada 

28 de Maio de 2017 

 


