COMUNICADO OFICIAL Nº3
2012/2013

1. CAMPEONATO DE AVEIRO DE XADREZ SEMI-RÁPIDO (EQUIPAS)
O Campeonato de Aveiro de Xadrez Semi-Rápido (equipas) decorre no
próximo dia 12 de Janeiro de 2013 (sábado), nas instalações da Academia
de Xadrez da Gafanha da Encarnação, a partir das 14h30.
A prova é aberta a todos os grupos filiados na Federação Portuguesa de
Xadrez (FPX), através da Associação de Xadrez de Aveiro (AXA), podendo
cada clube inscrever mais do que uma equipa (com quatro elementos, no
mínimo).
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 10 de Janeiro de
2013 para o email axaxadrez@gmail.com.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.

2. CAMPEONATO DE AVEIRO DA I DIVISÃO
O Campeonato de Aveiro de Xadrez da 1ª Divisão - prova a contar para
ELO FIDE - é aberto a todos os grupos filiados na FPX através da AXA.
Os clubes com equipas nos Campeonatos de Portugal podem inscrever
formações secundárias com jogadores que constem da lista das equipas
dos nacionais, desde que não possuam classificação ELO superior a 1800.
Calendário (fase inicial):
1ª jornada – sábado, 02 de Fevereiro de 2013 – 15h00
2ª jornada – sábado, 16 de Fevereiro de 2013 – 15h00
3ª jornada – sábado, 23 de Fevereiro de 2013 – 15h00
4ª jornada – sábado, 02 de Março de 2013 – 15h00
5ª jornada – sábado, 16 de Março de 2013 – 15h00
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6ª jornada – sábado, 06 de Abril de 2013 – 15h00
Calendário (fase final):
1ª jornada – sábado, 13 de Abril de 2013 – 15h00
2ª jornada – sábado, 13 de Abril de 2013 – 21h00
3ª jornada – sábado, 20 de Abril de 2013 – 15h00
4ª jornada – sábado, 20 de Abril de 2013 – 21h00
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 25 de Janeiro de
2013 para o email axaxadrez@gmail.com.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.

3. CAMPEONATO DE AVEIRO (INDIVIDUAL)
O Campeonato de Aveiro (individual) - prova a contar para ELO FIDE - é
aberto a todos os atletas filiados na FPX através da AXA.
A competição será realizada em duas fases - preliminar e final -,
organizando-se a primeira em tantos torneios quantas as candidaturas
aprovadas, com um mínimo de dez jogadores e de cinco jornadas, a serem
concluídos até 30 de Abril de 2013.
Os torneios da fase preliminar também poderão ter outra designação, bem
como associar-se a outras iniciativas no âmbito da divulgação do xadrez no
distrito. Os organizadores têm de apresentar as suas candidaturas à AXA
até pelo menos sete dias antes da data de início proposta para o torneio.
A fase final decorrerá nas instalações do Centro Recreativo de Estarreja,
entre 18 de Maio e 01 de Junho de 2013.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia anterior ao início de
cada torneio para o email axaxadrez@gmail.com.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.

4. LICENCIAMENTO DE ÁRBITROS
Os árbitros filiados na FPX são, a partir de agora, obrigados a solicitar o seu
licenciamento à FIDE, havendo o pagamento de uma taxa única conforme a
sua categoria.
Esta medida é obrigatória para efeitos de homologação de provas.
O licenciamento pode ser solicitado para o email competicoes@fpx.pt e
carbitragem@fpx.pt, tendo de ser acompanhado obrigatoriamente do
comprovativo de pagamento.
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A tabela das diferentes taxas é a seguinte:
- Árbitros Internacionais: 100,00€
- Árbitros FIDE: 80,00€
- Árbitros Nacionais e Distritais: 20,00€
A taxa deverá ser transferida para a conta da Caixa Geral de Depósitos da
FPX: 0035 0281 00009548 630 38.
Mais informações no “COMUNICADO DIR-010-2012”, da FPX, que pode
ser consultado no site www.fpx.pt

Estarreja, 31 de Dezembro de 2012
A DIRECÇÃO
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