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Festival ALEX – 2019 - Regulamento 

Grand Prix – Classe A/B/C 

1) Objetivos 

O Torneio tem por objetivo promover o Xadrez, movimentar o rating FEXERJ, valorizar a participação nos três 

circuitos anuais da ALEX, apontar o Campeão de cada classe e realizar a confraternização dos seus participantes.  

2) Dos Participantes e Inscrições 

Enxadristas Sócios da ALEX e convidados, que possuam o cadastro FEXERJ ou não, por convite.  

Os convites serão feitos com base na pontuação obtida pelos participantes dos três circuitos anuais da ALEX de 2018 

(Clássico com peso 2, Rápidas e Trovão com peso 1). 

Cada Classe será composta de 6 jogadores, pertencentes a sua faixa de rating, como definido pela Fexerj, podendo 

um jogador, se assim desejar e se houver vaga, jogar na Classe acima da sua. 

§ - Será utilizado como base, a lista de rating emitida pela Fexerj em 13/09/2018. 

3) Do Evento 

O Torneio será disputado pelo Sistema Round Robin com 5 rodadas, realizadas na Sede da ALEX, na Rua Álvaro Alvim 

48 Sala 905, Edifício Natal, Centro, Rio de Janeiro RJ. 

a) Data: 04 a 06 de janeiro de 2019 

b) Programação 

Data Horário Atividade 
04/janeiro (sexta) 18:30h Abertura /Congresso Técnico 
04/janeiro (sexta) 19:00h 1ª Rodada 

05/janeiro (sábado) 10:00h 2ª Rodada 
05/janeiro (sábado) 14:30h 3ª Rodada 

06/janeiro (domingo) 10:00h 4ª Rodada 
06/janeiro (domingo) 14:30h 5ª Rodada 

ASD ASD Premiação e Encerramento 
O emparceiramento dos torneios, será publicado até as 20:00h de 03/01/2019. 

4) Ritmo de Jogo 

O ritmo de jogo será de 1h + 30 seg, por lance, para cada jogador. 

§ único – A tolerância de atraso será de 45 min, após o momento em que o árbitro anunciar o início da rodada. 

5) Do Desempate 

Os critérios de desempate, no final do torneio serão: 

i. Confronto Direto (código 11) 

ii. Sonneborn-Berger (código 52) 

iii. Sistema Koya (código 58) 

iv. Maior nº de vitórias, incluindo WOs (código 68) 

v. Sorteio 

§ único – O programa de emparceiramento usado será o Swiss Manager, não cabendo recurso. 
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6) Da premiação 

Mini Diploma + R$500 Campeão 
Mini Diploma + R$250 2º Lugar 
Mini Diploma + R$100 3º Lugar 
R$50 4º Lugar 

R$50 5º Lugar 

R$50 6º Lugar 

 

7) Da arbitragem e direção da prova 

        A direção da prova será do MF Alberto Mascarenhas. A arbitragem será do AA Paulo Rodrigues. 

8) Miscelânea 

a) O jogador que faltar a uma partida (WO) sem justificativa, ou que faltar duas rodadas, mesmo apresentando 
justificativa, será eliminado do torneio. 

b) Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de anotações, fontes de informações ou 
conselhos, ou analisar em outro tabuleiro; 

c) O jogador está proibido de ter um telefone celular ou outros meios eletrônicos de comunicação no local de 
jogos, a menos que esteja completamente desligado e acondicionado em local definido pela arbitragem. Se 
qualquer dispositivo de comunicação produzir um som, o jogador perderá o jogo. O oponente deverá 
vencer. No entanto, se o oponente não pode vencer o jogo por qualquer série de lances legais, seu escore 
deverá ser um empate. 

d) Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a utilização 
em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem nenhum ônus e por prazo indeterminado. 

e) A organização providenciará todo material necessário. 
f) É proibido fumar no salão de jogos e nos corredores do edifício da sede da ALEX. 
g) Por ocasião do Congresso Técnico (CT), será definido o Comitê de Apelação, composto por um presidente, 2 

titulares e 2 suplentes. A taxa e o prazo para recurso serão definidos no CT. 
h) Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada. 
i) A competição será regida pelas leis da FIDE aprovadas no Congresso 88 FIDE em Goynuk, Antalya (Turquia). 
j) Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do evento. 

 
Maiores informações: Com o árbitro AA Paulo Rodrigues, e-mail pauloflr@hotmail.com e tel. (21) 99721-2858 ou 

com o Diretor do Torneio, MF Alberto Mascarenhas, e-mail amasca@globo.com e tel.ne (21) 99801-4052. 

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2018. 

 

AI Alexandre Lima    MF Alberto Mascarenhas 

Secretário da ALEX    Presidente ALEX 

 


