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Regulamento dos Encontros de
Xadrez Escolar dos Açores (EXA)
2020/2021
O EXA é um circuito de xadrez organizado pela Associação de Xadrez da Região Autónoma dos
Açores (AXRRA) e é aberto a todos os jovens estudantes da Região Autónoma dos Açores (RAA).
O único requisito para poder participar nestes encontros é saber os movimentos das peças de
xadrez. O objetivo do EXA é incentivar os jovens Açorianos a jogarem xadrez durante o ano
letivo. Acreditamos que participar ativamente em torneios é a melhor maneira de desenvolver
o jogo de xadrez.

A – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
1. Podem participar no EXA, todos os alunos matriculados nas escolas da Região Autónoma
dos Açores (RAA); e
2. O EXA é um torneio aberto a todos os alunos da RAA, a partir do 1º ano de escolaridade,
independentemente do género.

B – INSCRIÇÕES
1. O aluno tem de se registar na plataforma de xadrez www.chess.com com um nickname;
2. As
inscrições
são
efetuadas
online
através
do
seguinte
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwH_7H4Nctv5VXCpUJE297bo7KeCSbn
uDKwU-BNPVkD40Vw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
3. Devem depois aderir à equipa da AXRAA através do link que irão receber no vosso email;
e
4. Podem fazer a inscrição até ao dia 31 de março, para poderem participar no dia 3 de
abril, ou posteriormente a essa data, caso pretendam participar em etapas futuras do
EXA.

C – TÍTULOS E PRÉMIOS
1. Convite para participarem nas provas de carácter regional, sendo pagas as taxas de
inscrição e a filiação na Federação Portuguesa de Xadrez (caso não sejam federados); e
2. Aula online com o selecionador regional para os cinco primeiros classificados, para que
possam continuar a desenvolver o seu Xadrez.
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D – CONDIÇÕES TÉCNICAS
1. O EXA é um circuito de xadrez online realizado durante o ano letivo;
2. Cada etapa do EXA tem a duração de 120 minutos em formato arena, sendo os jogos de
10 minutos, com 5 segundos de incremento por lance. O emparceiramento será
efetuado pela plataforma https://www.chess.com/;
3. Serão aplicados os critérios de desempate da plataforma https://www.chess.com/;
4. O aluno ao jogar em pelo menos uma ronda do EXA, entrará automaticamente para a
classificação final;
5. O sistema de pontuação é definido pelo https://www.chess.com/; e
6. Todos os pontos conquistados por um jogador no EXA, serão resumidos numa
pontuação individual cumulativa.

E – CALENDÁRIO
1. As provas serão realizadas semanalmente, começando no dia 3 de abril de 2021, na
plataforma https://www.chess.com/ e têm início às 14h30;
2. A hora de início das Rondas, exceto a Ronda inaugural, poderão ser ajustadas para terem
início logo após o final do último jogo da Ronda anterior;
3. O circuito do EXA decorre todos os sábados dos meses de abril, maio e junho.

F – SANÇÕES
1. Para além das sanções previstas por conduta incorreta no Regulamento de Disciplina,
estão também sujeitas a sanções, as seguintes situações:
o Os jogadores bloqueados pelo https://www.chess.com/ devido a batota por uso
de programas informáticos, serão desclassificados, perdendo todos os seus
pontos ganhos no torneio e ficando proibidos de participar em qualquer prova
organizada pela AXRAA na época desportiva 2020-2021.

G – DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Em virtude de este ser um circuito com formato online, não serão atribuídas prémios ou
taças individuais. Isto deve-se à impossibilidade de garantir critérios de ética desportiva
e de rigor, bem como no que concerne à idêntica acessibilidade aos meios das
tecnologias de informação por parte de todos os participantes.
2. A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no
presente regulamento; dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis; e
3. Os casos omissos serão decididos pela Direção de Prova tendo em conta os
Regulamentos da FPX e da FIDE.
A Direção AXRAA
27 de Fevereiro de 2021
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