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Regulamento da Taça da Associação de 

Xadrez de Lisboa 2022/23 

 

Organização 
Direção da Associação de Xadrez de Lisboa (AXL) 

Datas e locais 
Os locais de cada sessão serão determinados ronda a ronda, podendo ser fora do concelho de 

Lisboa mas sempre dentro do Distrito. Todas as datas calham a um domingo. 

 

27 de Novembro – 1ª ronda – Pavilhão Polidesportivo Vale Fundão, Rua Manuel Teixeira Gomes, 

Marvila (metro Chelas) 

11 de Dezembro – 2ª ronda – local a definir 

15 de Janeiro – 3ª ronda – local a definir 

12 de Fevereiro – 4ª ronda – local a definir 

19 de Março – 5ª ronda – local a definir 

30 de Abril – 6ª ronda – local a definir 

18 de Junho – 7ª ronda – local a definir 

Horário 
O horário previsto para o início de cada ronda é as 15 horas. 

Inscrições  
Constituição das equipas: Cada equipa terá um mínimo de 4 jogadores e um máximo de 16. 

Cada clube pode apresentar o número de equipas que desejar. 

Modo: através da plataforma da FPX https://clubes.fpx.pt/ 

Data limite de inscrição: 23h59 de 25 de Novembro de 2022 (sexta-feira) 

Taxa de inscrição: 50,00 € 

Equipas isentas do pagamento de taxa de inscrição (3 primeiras classificadas da Taça da AXL 

2021/22) – Academia do Lumiar “A”, ADRC Mata de Benfica “A”, ACCD Estrelas S. João de Brito 

“A”. 

Modo de pagamento: transferência bancária para o IBAN – PT50 0018 0000 0198 4147 0017 7 e 

envio do comprovativo de transferência para o email tesoureiro@axadrezlisboa.pt. 

NOTA IMPORTANTE: As equipas inscritas só serão aceites depois de recebido o comprovativo 

de pagamento. Isto é, se à data limite de inscrição não tiver sido recebido nenhum 

comprovativo de transferência no email referido, essas equipas ficam impedidas de participar. 

Dados técnicos 
Nº de Rondas: 7 

Ritmo de jogo: 90 min + 30 s 

Emparceiramento: sistema suíço através do programa Swiss Manager 

Regras: Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE)  

Desempates: Regulamento de Competições e Filiações da FPX. 
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Prémios 
Serão atribuídas taças às 3 primeiras equipas da classificação geral. 

Estas três equipas estão isentas do pagamento da taxa de inscrição da Taça da AXL da época 

2023/24. 

Outros 
1. Faltas de comparência: será atribuída falta de comparência a uma equipa que apresente 

menos de 2 jogadores, sendo que a mesma será considerada eliminada após 2 faltas de 

comparência, intercaladas ou seguidas; será atribuída falta de comparência a um jogador que 

chegue 30 minutos após o início previsto da partida. 

2. Casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

 

 

Lisboa, 11 de Novembro de 2022 - A organização 


