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IRT Rio de Janeiro de Outono -  Regulamento Geral 
 

Artigo 1º - Dos objetivos:  A competição visa promover a prática do Xadrez e a movimentação e 
formação dos Ratings FIDE e FEXERJ. 
 
Artigo 2º - Da participação: O torneio será aberto aos sócios e amigos da ALEX em dia com o pagamento 
da anuidade 2016 da CBX. 
 
Artigo 3º - Do número de rodadas, programação, local e tolerância ao atraso: 
§1 - O torneio terá 6 rodadas que ocorrerão entre 25 e 27 de março de 2015, de acordo com a seguinte 
programação: 
a- 25 de março - Sexta feira 

09:30h - Abertura e Congresso técnico;  
10:00h - Primeira rodada; 
15:00h - Segunda rodada; 

b - 26 de março - Sábado 
10:00h - Terceira rodada; 
15:00h - Quarta rodada; 

c - 27 de março - Domingo 
10:00h - Quinta rodada; 
15:00h - Sexta rodada; 
19:30h - Encerramento e premiação. 

§2 - Todas as rodadas serão realizadas na sede ALEX. 
§3 - Haverá tolerância de 45 minutos, a partir do início de cada 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 5º - Do controle de tempo: O tempo de reflexão de cada jogador será de 1 hora e 30 minutos 
para toda a partida, acrescido de bônus de 30 segundos por lance, desde o primeiro lance; 
 
Artigo 6º - 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 7º - Do sistema de emparceiramento: 
§1 - Será utilizado o Sistema Suíço, segundo as regras da FIDE de emparceiramento; 
§2 - Os emparceiramentos e desempates serão efetuados utilizando-se o programa SwissManager; 
 
Artigo 8º - Dos desempates: Os critérios de desempate serão os seguintes:  
a - Confronto direto;  
b - Buchholz com corte do pior resultado; 
c - Buchholz total;  
d - Maior número de vitórias;   
e - Sonneborn-Berger; e 
f - Partida Armagedon. 
 
Artigo 9º - Da premiação:  
§1 - O Campeão Geral, Vice Campeão Geral e Terceiro Colocado do torneio serão premiado com um 
livro de Xadrez a sua escolha e correspondentes troféus.  
§2 - Serão conferidos mini diplomas para o campeão geral, vice campeão geral, terceiro colocado geral, 
quarto colocado geral, quinto colocado geral, campeões das classes “B”, “C”, veterano (60 anos ou 
mais), jovem (18 anos ou menos) e feminino. 
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Artigo 10º - Da inscrição:  
§1 - O prazo de inscrição encerra-se no dia 23 de março de 2016, às 20 horas. 
§2 - A taxa de inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais). 
§3 - Os associados à ALEX em dia com suas obrigações e que realizarem sua inscrição antecipadamente 
pagarão taxa de inscrição de R$ 30,00 (trinta reais); 
§4 - A inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação da anuidade 2016 CBX, coisa que 
poderá ser feita através de consulta ao site da CBX ou envio de comprovante de pagamento. 
 
Artigo 11º - Dos responsáveis pelo torneio: A direção e organização do torneio está a cargo de Alberto 
Mascarenhas. A arbitragem será de Fernando Madeu. 
 
Artigo 12º - Do Congresso Técnico e Comitê de Apelação:  
§1 - Um 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;  
§4 - O Congresso Técnico deverá eleger um Comitê de Apelação, o qual decidirá em última instância 
eventuais recursos contra decisões da arbitragem;  
§5 - O Comitê de Apelação será presidido pelo organizador do torneio e terá mais dois membros 
titulares e dois membros suplentes eleitos no Congresso Técnico; 
§6 - Os recursos ao Comitê de Apelação necessitarão de depósito de R$ 60,00 (trinta reais) sob pena de 
não-recebimento e deverão ser apresentados por escrito até 1 hora após o término da rodada na qual 
ocorreu a decisão arbitral objeto do recurso;  
§7 - No caso do recurso ser acatado pelo Comitê de Apelação, o valor do depósito será devolvido;  
 
Artigo 13º - Do celular: Os participantes estão proibidos de portar telefones celulares ou quaisquer 
outros equipamentos eletrônicos capazes de fazer funcionar engines de Xadrez no local dos jogos.  
§1 - Se qualquer dispositivo produzir um som, indicando que esta regra não foi cumprida, o participante 
perderá a partida. 
§2 - A organização providenciará recipientes plásticos transparentes para a guarda de telefones 
celulares e equipamentos eletrônicos dos participantes e visitantes. 
 
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, relógios digitais e todo os materiais enxadrísticos ficarão a cargo da organização. 
 
Comissão de Apelação eleita no Congresso Técnico: 

 

Nome Posição 

Alberto Mascarenhas Organização do Torneio 

 Titular dos Jogadores 

 Titular dos Jogadores 

 Suplente dos Jogadores 

 Suplente dos Jogadores 

 


