
1ª COPA DOS CAMPEÕES 

Convido a todos enxadristas de Caeté para a 1ª COPA DOS 

CAMPEÕES a ser realizada no dia 28/09/2019 a partir das 13:00 horas 

no Restaurante Vinícola Castelares - Rua Álvaro Pereira de Miranda, 

290 Bairro São Francisco - Caeté MG (antigo Restaurante Adega 

Estoril - Rua Gil Muniz, 297 Bairro Barro Preto - Caeté MG), telefone 

(31) 3651-2570. 

Valor da inscrição R$ 5,00 (cinco reais), para custeio da premiação. 

Valendo rating FMX na modalidade xadrez rápido. 

Objetivo: Apontar o campeão municipal na temporada 2019. 

Sistema de Disputa: 

¨Sistema Suíço¨ de emparceiramento em 5 (cinco) rodadas para 

número igual ou superior a 7 (sete) jogadores ou 

“Sistema Round Robin” de emparceiramento para número igual ou 

inferior a 6 jogadores. 

Critério de Desempate: 

Sistema Suíço: 

1º critério - Buchholz com corte do pior resultado (código 37) 

2º critério - Buchholz mediano resultado (código 37) 

3º critério - Buchholz total (código 37) 

4º critério - Maior nº de vitórias (código 12) 

5º critério - Maior nº de partidas com as peças pretas (código 53) 

 

Sistema Round Robin: 

1º critério - Confronto Direto (código 11) 

2º critério - Maior nº de vitórias (código 12) 

3º critério - Sonneborn-Berger (código 52) 

4º critério - Maior nº de partidas com peças pretas (código 53) 

5º critério - Sistema Koya (código 45) 



 

Regras: 

Ao jogador em atraso, haverá tolerância de 10 min, contados a partir 

da autorização do árbitro para o início da rodada.  

Eliminação – O atleta ao faltar uma rodada será eliminado da 

competição.  

Lances Ilegais – Para o primeiro lance ilegal completado por um 

jogador, o árbitro deve dar dois minutos extras ao seu oponente; para 

o segundo lance ilegal completado pelo mesmo jogador, o árbitro deve 

declarar a partida perdida para este jogador. 

Os atletas, com partidas em andamento, não poderão receber qualquer 

tipo de orientação do público.  

Será permitido o porte, mas não a utilização de Smartphone e 

aparelhos eletrônicos pelos jogadores com partidas em andamento.  

Não serão aceitos recursos contra decisões de arbitragem.  

As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não 

puderem ser solucionadas por meio da aplicação do presente 

regulamento, serão dirimidos pela organização do Torneio. 

 

 

Para qualquer esclarecimento procurar por Salles nos telefones: 

(31) 9-9689-9546 Vivo ou (31) 9-9180-0885 (só whatsapp). 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 

Sistema Suiço 

Para 7 ou mais jogadores. 

Ritmo: 15 min KO. 

Rodadas: 5 (cinco). 

Horários: 

13:00 h – término das inscrições; 

13:15 h – congresso técnico; 

13:30 às 14:00 h – 1ª rodada; 

14:10 às 14:40 h – 2ª rodada; 

14:50 às 15:20 h – 3ª rodada; 

15:30 às 16:00 h – 4ª rodada; 

16:10 às 16:40 h – 5ª rodada e 

17:00 – premiação. 

Sistema Round Robin (todos contra todos) 

Ritmo: 15 min KO. 

As rodadas serão de acordo com o número de jogadores (igual ou 

inferior a 6 jogadores). 

Horários: 

13:00 h – término das inscrições; 

13:15 h – congresso técnico e 

13:30 h – início das rodadas. 

 


