
                

  E-mail: axadrezsantarem@gmail.com 

Associação de Xadrez de Santarém
 Pessoa colectiva 502922052 
 http://axsantarem.weebly.com/ 
 

 
 
Campeonato Distrital por Equipas Época 2008/09 
 
Regulamento  
 

1. A Associação de Xadrez de Santarém vai organizar o Campeonato Distrital por 
Equipas da época de 2008/09. 

 
2. Podem participar todos os Clubes/Grupos devidamente inscritos na AXS na época 

de 2008/2009. 
 
3. Ritmo de jogo: 90 minutos por jogador com 30 segundos de acréscimo por jogada 

para toda a partida.  
 

4. Sistema de jogo: sistema suíço a 5 jornadas, ou poule a uma ou duas voltas se o 
número de participantes não exceder 4 equipas. No caso de sistema suíço, as equipas 
serão ordenadas pelo valor médio dos 4 jogadores com maior ELO. 

 
5. Local de jogo: Rua José Relvas, 251, 1º Andar – Sala de Xadrez 

             2090 -105 Alpiarça 
             Contacto: António Russo, russowsky@gmail.com, Tel. 916114303. 

 
6. Datas: 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2009 com inicio as 10h. 

 
7. Inscrições: Devem ser enviadas pelos clubes até às 00.00 horas de 29 de Janeiro de 

2009, para a Associação de Xadrez de Santarém por e-mail: 
axadrezsantarem@gmail.com, indicando a constituição das equipas e o contacto 
telefónico do capitão de equipa.  

 
8. Será requerida a homologação da prova junto da FPX, para efeito de contabilização 

para ELO, e eventualmente junto da FIDE caso se justifique. 
 

9. Cada falta de comparência de equipa deve ser justificada junto da Direcção da 
Prova, até 3 dias após a realização da jornada em que se verifique. Cada falta de 
comparência de equipa considerada não procedente pela Direcção da Prova, 
acarreta o pagamento de uma multa de 10 Euros (jogador). 

 
10. Verificar-se-á a eliminação de uma equipa à 2ª falta de comparência.  

 
11. Em tudo o omisso neste Regulamento prevalecerá o disposto no Regulamento de 

Competições da FPX e nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da Prova 
decidir sobre eventuais situações que permaneçam omissos após aplicação dos 
regulamentos respectivos. 

 
 
 
 

 


