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Regulamento II Torneio Escolar Escolar 

2022-23 

Organização 
Direção da Associação de Xadrez de Lisboa 

Local 
Hotel Roma 

Morada: Avenida de Roma n.º 33, 1749 - 074 Lisboa 

Mapa: https://goo.gl/maps/1WT48nY8qS5uD2D18 

Data 
15 de Janeiro de 2023 (domingo) 

Horários 
Receção: 9h00 

1ª ronda: 9h30  

2ª ronda: 10h00 

3ª ronda: 10h30 

4ª ronda: 11h00 

5ª ronda: 11h30 

6ª ronda: 12h00 

Encerramento e entrega de prémios: 12h30 ou 5 minutos depois de terminado o último jogo. 

O início de cada ronda poderá ser ligeiramente antes ou depois da hora prevista, conforme o 

desenrolar da ronda anterior, para que não haja um grande atraso no final. 

Inscrições 
Constituição das equipas: Cada equipa terá um mínimo de 4 jogadores e um máximo de 6. Cada 

clube/escola pode apresentar o número de equipas que desejar. Podem ser constituídas 

equipas com jogadores de diferentes escolas ou clubes mas a designação deve ser indicada 

no momento de inscrição. 

Escalões: Serão disputados 2 torneios separadamente – sub 10 e sub 14. O escalão do jogador 

mais velho de cada equipa determina o escalão da equipa. Por exemplo, uma equipa com 4 

jogadores sub 10 e um sub 12 será incluída no torneio dos sub 14. 

Acesso: Equipas de jogadores jovens nascidos em 2009 e depois (sub 14, sub 12, sub 10 e sub 

8), filiados ou não na FPX. Não é necessário ser residente no distrito de Lisboa para poder 

participar. 

Modo: As inscrições são feitas por correio eletrónico para competicao@axadrezlisboa.pt com 

indicação de: 1. nome da equipa; 2. nome e data de nascimento dos jogadores da equipa por 

ordem de tabuleiro; 3. indicação do capitão da equipa 4. professor/treinador responsável; (5. 

anexar o comprovativo de transferência do pagamento da taxa de inscrição e enviar também 

para o email tesoureiro@axadrezlisboa.pt.) 

Data limite de inscrição: 23h59 de 13 de Janeiro de 2023 (sexta-feira). 

Limite: 25 equipas 

Taxa de inscrição: 20 €  

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

com envio de comprovativo de transferência para o email de inscrição e para 

tesoureiro@axadrezlisboa.pt ou em numerário no local do evento no próprio dia. Em ambos os 

casos agradecemos que o pagamento seja feito pelo treinador/professor responsável pelos 

jogadores. 
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Dados técnicos 
Nº de Rondas: 6 

Ritmo de jogo: 10 min / KO 

Emparceiramento: Sistema suíço ou todos-contra-todos (consoante o número de equipas 

inscritas em cada escalão) 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 em vigor à data de publicação 

deste regulamento. 

Prémios 
Serão atribuídas taças às 3 primeiras equipas e uma medalha para cada jogador dessas 

equipas. 

Observações 
1. Casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

 

 

 

 

Lisboa, 2 de Janeiro de 2023 - A organização 


