
 
 

DUELO DE TITÃS II 

O DUELO DE TITÃS DA ALEX é um torneio Blitz amistoso aberto aos sócios e convidados 
da ALEX, JOGADO POR DUPLAS, em dois jogos simultâneos (um de cada cor) a cada 
rodada, com no máximo 20 (vinte) duplas participantes!   

A dupla que estiver no emparceiramento de brancas, joga de brancas no tabuleiro um e de 
pretas no tabuleiro dois. 

As duplas serão ordenadas em ordem de força de seu rating médio, obtido a partir da 

última listagem da FEXERJ, e em cada dupla o primeiro tabuleiro é o jogador de maior 

rating FEXERJ. Por ser um evento amistoso não vale rating FIDE Blitz ou rating FEXERJ.  

 
Cada dupla deverá definir o nome de sua dupla e nomear um capitão, que será um dos 
seus jogadores. Na ausência de nomeação prévia, será considerado capitão o jogador de 
maior rating da dupla. O capitão terá direito de voto nas deliberações do Congresso 
Técnico. 
 
A pontuação principal será por pontos por match: 2 (dois) pontos por match vencido, onde 
uma dupla fez mais pontos individuais que sua dupla oponente; 1 (um) ponto se 
empatarem na soma da pontuação individual, e 0 (zero) ponto por match perdido. 
 
Serão aplicados os seguintes critérios de desempate, na ordem: 

1. Pontos por partida individual (código 1) 
2. Confronto Direto (código 11) 
3. Buchholz com corte do pior resultado (código 37) 
4. Buchholz sem corte (código 37) 
5. Sonneborn-Berger (código 52) 
6. Maior nº de vitórias  
7. Sorteio: Caso persista o empate. 

 

O controle de tempo será de 5 minutos para cada partida, mais 3 segundos de bônus por 

lance desde o primeiro lance. 

Serão sete rodadas emparceiradas pelo sistema suíço com a utilização do software Swiss 

Manager. 

Não haverá recurso contra as decisões de tal software em relação aos emparceiramentos 

e desempates. 

A taxa de inscrição por jogador será de 20 reais. 

Sócios da ALEX em dia com suas obrigações são isentos de taxa. 

 

As três melhores duplas receberão os correspondentes Mini Diplomas. 

 

Data: 30 de junho de 2017. 
 

 



A programação do torneio será a seguinte: 
 Abertura do Congresso Técnico: 19:00 horas; 

 1ª rodada: 19:30 horas 

 2ª rodada: 19:50 horas 

 3ª rodada: 20:10 horas 

 4ª rodada: 20:30 horas 

 5ª rodada: 20:50 horas 

 6ª rodada: 21:10 horas 

 7ª rodada: 21:30 horas 

 Cerimônia de Premiação: 21:40 horas 

  

A taxa de inscrição poderá ser paga no início do evento. As inscrições se encerrarão no 

decorrer do Congresso Técnico. A primeira rodada se iniciará pontualmente às 19:30. Após 

esse horário, eventuais inscrições só serão efetuadas para a segunda rodada. 

 

Formem suas duplas e participem!! Temos apenas 16 vagas! 

E se você deseja participar mas não tem dupla, faça sua inscrição individual e a 

Organização do evento formará sua dupla com outro inscrito em situação similar! 

 

As duplas (ou os jogadores individuais) devem inscrever-se com antecipação via e-mail para 

contato@alex.org.br. 

Os participantes e visitantes cederão os direitos de imagem para o clube. 

Venham curtir muito xadrez e amizades na ALEX!! 

Participem do DUELO DE TITÃS!! 

 

MF Alberto Mascarenhas 

Organizador do Duelo de Titãs II 

Presidente da ALEX 

cel. 21-99801-4052 
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