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CAMPEONATO DISTRITAL FEMININO 
18 e 19 de Março de 2023 

 

Organização: Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal 

Local: Sede do Ateneu do Montijo - R. Luís Calado Nunes H, 2870-340 Montijo 

Apoios: Ateneu do Montijo 

Participantes: Jogadoras filiadas na FPX por clubes da AXS na época 2022/2023. 

Inscrições: 
EXCLUSIVAMENTE via plataforma eletrónica da FPX - https://clubes.fpx.pt/  com as 
credenciais de cada clube. 

Data limite 
inscrições: 

1º prazo: até às 24h00 do dia 16/03/2023 (5ª feira) 
2º prazo: até às 22h00 do dia 17/03/2023 (6ª feira) 

Taxa de 
Inscrição: 

                    U08 a U20      SEN, V50, V65  
1º prazo:         4 €                      8 € 
2º prazo:         6 €                    12 €                   

Pagamento das 
inscrições: 

Por transferência bancária (com apresentação do comprovativo) ou no local de jogo. 

IBAN da AXS: PT50 0035 0141 00092961630 52 

Sistema de Jogo: 
Sistema Suíço de 5 sessões no caso de mais de 6 participantes, ou sistema Todos-contra-
Todos até 6 participantes. 

Horário: 

1ª sessão: 18/03/2023 às 09h00 (sábado)  

2ª sessão: 18/03/2023 às 14h00 (sábado)  

3ª sessão: 18/03/2023 às 17h00 (sábado)            

4ª sessão: 19/03/2023 às 10h00 (domingo) 

5ª sessão: 19/03/2023 às 15h00 (domingo)         

 

Nota: Serão jogadas apenas 3 sessões no caso de 3 ou 4 jogadoras e duas sessões no caso   

           de 2 jogadoras (match a duas voltas). 

Programa: Swiss Manager. 

Ritmo de Jogo: 60’ + 30’’  

Desempates: 

Aplicação do artigo 31º do Regulamento de Competições da FPX em vigor, com 
substituição do último critério de desempate lá referido - sorteio – por match entre as 
jogadoras empatadas no primeiro lugar. 
Este match será definido pelas seguintes regras: 

I) Entre 2 jogadoras: rápidas 5’+3’’ à melhor de 3 partidas (sorteio das cores na 3ª 

partida);  

II) Entre 3 jogadoras: rápidas 5’ + 3’’  de acordo com a Tabela de Berger;  

Em ambos os casos, caso persista o empate, sorteio de cores para uma partida rápida 

3’+2’’. 
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Atribuição de 
títulos: 

De acordo com artº 7.2 do Regulamento de Competições da FPX (Condições de 

reconhecimento de títulos) só podem ser atribuídos títulos, nas provas individuais, a 

cidadãos nacionais. 

Prémios:  Troféus para as três primeiras classificadas. Medalhas para as restantes. 

Observações: 

• Após o início da sessão e até conclusão do último jogo dessa sessão, apenas terão 
autorização a permanecer na área de jogo as jogadoras que não tenham concluído o 
seu jogo, o diretor da prova e o(s) árbitro(s).  

• TOLERÂNCIA: a derrota por falta de comparência será aplicada se uma jogadora não 
der início à sua partida até 30 min após o começo da sessão. 

• A inscrição nesta prova implica a plena aceitação deste regulamento. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela direção da prova e equipa de arbitragem, de 
acordo com as Regras de Xadrez da FIDE e o Regulamento de Competições da FPX em 
vigor. 

 
Conduta dos 
jogadores 
 

• Durante as partidas, uma jogadora apenas pode falar com o árbitro ou com a sua 
adversária, respeitando os termos previstos nas Regras do Jogo e Regulamentos.  

• Uma jogadora não pode protestar com a sua adversária. 

• Todos os protestos relativos ao comportamento de jogadoras têm de ser dirigidos ao 
árbitro. 

• Dispositivos eletrónicos de comunicação (telemóveis ou smartwatches, por exemplo) 
têm que estar desligados na área de jogo, durante as sessões. 

• Após terminarem os jogos, as jogadoras ficam automaticamente obrigadas a 
abandonar a área de jogo. 

Direcção da 
Prova: Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal. 

Arbitragem: A equipa de arbitragem será nomeada oportunamente. 

 

 


