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Torneio Interno de Treinamento Classe “A” 20105 -  Regulamento Geral 
 

Artigo 1º - Dos objetivos:  A competição visa promover a prática do Xadrez, aumentar o número de 
federados à FEXERJ, movimentar o Rating FEXERJ e apurar o campeão e demais classificados do torneio. 
 
Artigo 2º - Da participação: O torneio será aberto aos sócios da ALEX ou convidados que sejam 
federados à Federação do Xadrez do Estado do Rio de Janeiro com rating maior ou igual que 1900 mas 
menor que 2100 pontos. 
 
Artigo 3º - Do número de rodadas, programação e local: 
§1 - O torneio terá seis rodadas que ocorrerão entre 26  de março e 30 de abril de 2015, de acordo com 
a seguinte programação: 
a - 1ª rodada: 26 de março de 2015; 
b - 2ª rodada: 2 de abril de 2015; 
c - 3ª rodada: 9 de abril  de 2015; 
d - 4ª rodada: 16 de abril de 2015; 
e - 5ª rodada: 23 de abril de 2015; 
f - 6ª rodada: 30 de abril de 2015; 
§2 - Todas as rodadas serão realizadas na sede ALEX às 19:00 horas. 
 
Artigo 4º - Do sistema de emparceiramento: 
§1 - Será utilizado o Sistema Round Robim com duas voltas; 
§2 - Os emparceiramentos e desempates serão efetuados utilizando-se o programa SwissManager; 
 
Artigo 5º - Dos desempates: Os critérios de desempate serão os seguintes:  
a - Confronto direto;  
b - Sonneborn-Berger; 
c - Maior número de vitórias;   
d - Buchholz com corte do pior resultado;  
e - Buchholz total; e 
f - Sorteio. 
 
Artigo 6º - Do controle de tempo: O tempo de reflexão de cada jogador será de 1 hora para toda a 
partida, com final acelerado; 
 
Artigo 7º - Dos atrasos, ausências, antecipações e adiamentos de partidas:  
§1 - Havendo motivo de forma maior e comum acordo entre os jogadores, estes poderão adiar ou 
preferivelmente antecipar suas partidas, realizando-as no horário de funcionamento do Clube ou em 
horário previamente combinado com a Diretoria da ALEX; 
§2 - As partidas da última rodada não poderão ser adiadas;  
§3 - Haverá tolerância de 30 minutos, a partir do início de cada rodada (ou do horário combinado em 
caso de partida antecipada ou adiada) para o competidor se apresentar. Após esse prazo, o jogador será 
declarado ausente e perderá a partida por WO;  
§4 - O competidor que perder uma partida por WO sem justificativa será eliminado do torneio; 
 
Artigo 8º - Da proposta de empate: Os jogadores poderão empatar suas partidas a qualquer momento; 
§1 - É proibido aos jogadores acordarem o empate antes da partida se iniciar; 
 
Artigo 9º - Da premiação:  
§1 - O campeão do torneio será premiado com um livro de Xadrez.  
§2 - O campeão, vice campeão, terceiro e quarto colocados receberão mini troféus diplomas 
comprovantes de sua classificação. 
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Artigo 10º - Do prazos e taxas de inscrição:  
§1 - O prazo de inscrição será de até 30 minutos antes do início da primeira rodada. 
§2 - A taxa de inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais). 
§3 - Os associados à ALEX em dia com suas obrigações para com o Clube e que realizarem inscrição 
antecipada estarão isentos da taxa de inscrição; 
§4 - Enxadristas com idade menor ou igual a 14 anos ou maior ou igual a 60 anos pagarão meia taxa. 
 
Artigo 11º - Dos responsáveis pelo torneio: A direção e organização do torneio está a cargo de Álvaro 
Frota. A arbitragem será de Bráulio Santos Jr. 
 
Artigo 12º - Do Congresso Técnico:  
§1 - O Congresso Técnico será realizado no local da competição 30 minutos antes da primeira rodada;  
§2 - O presente regulamento será lido e submetido à aprovação pelos participantes desse Congresso; 
§3 - Não serão aceitos recursos contra o presente regulamento após sua aprovação;  
 
Artigo 13º - Do celular: Sem a permissão do árbitro, os participantes estão proibidos de portar telefone 
celulares ou quaisquer outros meios eletrônicos de comunicação no local dos jogos, a menos que 
estejam completamente desligado. Se qualquer dispositivo produzir um som, o participante perderá a 
partida. O oponente deverá vencer mas, se não puder ganhar por qualquer série de lances legais, seu 
escore será o de um empate. 
 
Artigo 14º - Dos direitos de imagem: Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de 
seu nome, voz e imagem para a divulgação em toda a mídia impressa e eletrônica sem nenhum ônus e 
por prazo indeterminado. 
 
Artigo 15º - Das disposições gerais: 
§1 - Ao final das partidas, as planilhas de notação deverão ser entregues à organização, que 
providenciará sua transcrição para o formato digital e as devolverá aos enxadristas. 
§2 - As peças e relógios digitais ficarão a cargo da organização. 
§3 - Os resultados serão enviados ao Conselho de Árbitros da Federação de Xadrez do Rio de Janeiro - 
FEXERJ - para homologação e cálculo de Rating; 
§4 - Outras informações poderão ser obtidas no site da ALEX. 


