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CD Jovens Semi-Rápidas Individual 
01 de Maio de 2021 

 

Organização:  AX Setúbal  

Local: Sede do GD Ferroviários do Barreiro 

Apoios: GD Ferroviários do Barreiro 

Participantes: 

 

Aberto a todos os jogadores jovens (sub-08 a sub-20) de nacionalidade portuguesa e 

estrangeiros com autorização de residência em Portugal, devidamente filiados na FPX por 

clubes da AXSetúbal, na época 2020/2021. 

 

a) Sub-08 -> se nascido em 2013 ou depois;  

b) Sub-10 -> se nascido em 2011 ou 2012;  

c) Sub-12 -> se nascido em 2009 ou 2010; 

d) Sub-14 -> se nascido em 2007 ou 2008;  

e) Sub-16 -> se nascido em 2005 ou 2006;  

f) Sub-18 -> se nascido em 2003 ou 2004; 

g) Sub-20 -> se nascido em 2001 ou 2002;  

 

Inscrições: Enviar e-mail para axs.competicoes@gmail.com  .  

Data limite 
inscrições: 

1º prazo: até às 24h00 do dia 29/04/2021 (5ª feira): Taxa de inscrição normal 
2º prazo: até às 24h00 do dia 30/04/2021 (6ª feira):  + 50% 

Taxa de 
Inscrição: 

1º prazo: 3 € por jogador 

2º prazo: 4,50 € 

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 Suiço ou todos-contra-todos, dependendo do nº de participantes. 

 A organização da prova poderá optar por juntar escalões. 

Horário: Início da 1ª sessão: 15h00 do dia 01/05/2021. 

Programa: Swiss Manager. 

Ritmo de Jogo: 10’ + 5’’ 

Sistema de 
Desempate 

Aplicação do artigo 31 do Regulamento de Competições da FPX (15/10/2020). 



A.X.Setúbal - Competições 2020 / 2021 

             SITE DA AXS: http://www.axsetubal.pt                                                                     Email: axs.competicoes@gmail.com 

Observações: 

• Não são permitidos dispositivos eletrónicos ligados na área de jogo, durante as 

sessões. 

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

• TOLERÂNCIA: a derrota por falta de comparência será aplicada se um jogador não der 

inicio à sua partida antes da "seta" cair, isto é a "tolerância-zero" não se aplica. 

 
Conduta dos 
jogadores 
 

• Caso seja claro que um resultado foi "combinado", a organização pode impor 

penalidades, incluindo considerar o resultado 0-0. 

• Durante as partidas, um jogador apenas pode falar com o árbitro ou com o seu 

adversário, e respeitando os termos previstos nas Regras do Jogo e Regulamentos.  

• Um jogador não pode protestar com o seu adversário. 

• Todos os protestos relativos ao comportamento de jogadores têm de ser dirigidos ao 

árbitro. 

Direcção da 
Prova: 

Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal. 

Arbitragem: A equipa de arbitragem será nomeada oportunamente. 

Prémios: 
Em cada escalão, taça para o 1º classificado, medalhões para o 2º e 3º, e medalhas para os 

restantes participantes. 

Nota Final 

Em caso de interrupção forçada da prova por motivo de força maior (sanitário ou outro) 

esta considera-se anulada se tiverem decorrido menos de metade do número de sessões 

previstas. No caso contrário (metade ou mais) considera-se a prova terminada e a 

classificação final será a existente aquando da interrupção. 

 

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS 
 

(anexo ao Regulamento) 
 

1. O campeonato será jogado sem espetadores. Apenas será permitida a entrada no recinto de jogo aos 

jogadores, aos árbitros, ao staff de apoio à organização e a um elemento responsável pelos jogadores de 

cada clube, doravante designados por participantes. 

2. Será medida a temperatura a todos os participantes na entrada do recinto de jogo.  

Uma temperatura acima dos 38ºC é considerada febre e poderá ser um sintoma associado a infeção por 

Covid-19, sendo por isso considerado um “caso suspeito”, ficando vedada a entrada. 

3. Todos os intervenientes devem medir a temperatura e desinfetar as mãos com álcool-gel à entrada da área 

de jogo. 

4.  Todos os intervenientes deverão manter OBRIGATORIAMENTE a máscara facial corretamente colocada.  

5. Todos os intervenientes deverão preencher e assinar um Termo de Responsabilidade (modelo anexo à 

Orientação 036/2020 da Direção-Geral de Saúde). No caso de menores de idade poderá ser assinado pelo 

encarregado de educação. 

6. No final de cada partida, os jogadores deverão desinfetar as mãos usando o dispensador fornecido por cada 

mesa de jogo e deverão circular no sentido da Saída, seguindo as setas orientadoras.  

7. Os participantes que desrespeitem as regras sanitárias e de etiqueta respiratória, nomeadamente o uso 

correto de máscara facial, a proteção da boca em caso de tosse ou espirro e o distanciamento físico de 

segurança, serão sancionados pela arbitragem com um Aviso Verbal (1º aviso) e, em caso de reincidência, 

com a Expulsão do Torneio.  

 


