


Regulamento oficial do “II Torneio de Xadrez Rápido de Governador Valadares” 

 

•CARACTERÍSTICAS GERAIS 

•Objetivos do torneio 

•Apontar o campeão do “II Torneio de Xadrez Rápido de Governador 

Valadares”; 

•Promover a integração de enxadristas de Governador Valadares e região;  

•Arrecadar fundos para realização de torneios FIDE. 

•Formato do torneio 

•O torneio será realizado em 7 (sete) rodadas com tempo de reflexão de 30 min 

K.O. em um sistema suíço de emparceiramento; 

•O torneio será válido para rating da Federação Mineira de Xadrez (FMX); 

•Critério de desempate - Suíço: Confronto Direto, Milésimos Medianos 

(MEDIAN BUCHHOLZ), Milésimos Totais (BUCHHOLZ), Escore 

Progressivo (Progress), Número de Vitórias (Number of Wins); 

•Árbitro geral: Alexander Souza da Silva 

•Local e data do evento 

•Sociedade Recreativa Filadélfia, R. Israel Pinheiro, 1315 - São Pedro, Gov. 

Valadares - MG, 35020-220. 

•O torneio ocorrerá no dia 30 de setembro de 2018 (domingo). 

 

•INSCRIÇÕES E TAXA. 

•As inscrições deverão ser feitas das seguintes formas: 

•Pelo aplicativo de celular Whatsapp, contatando os números 33 988018390 

(Diogo Quintino) e 33 999157955 (Hugo); 

•Pelo e-mail, nos endereços diogo.quintino@hotmail.com e 

hugo.ap@gmail.com; 

•Presencialmente, com Hugo ou Diogo. 

mailto:diogo.quintino@hotmail.com


•No ato da inscrição, o jogador deverá informar seu nome completo, data de 

nascimento e qual cidade deseja representar; 

•Será cobrado uma taxa de R$ 15,00 (quinze reais) para a inscrição no torneio; 

•Participantes que residirem em uma cidade diferente à do evento (Governador 

Valadares) terão isenção total da taxa de inscrição; 

•O dinheiro da taxa de inscrição só será devolvido para participantes que 

solicitarem o reembolso até as 23:59h do dia 29 de setembro de 2018 (sábado); 

•O torneio terá um limite de 40 jogadores. 

 

•CRONOGRAMA DO EVENTO 

•Rodadas 

•As rodadas do torneio possuem estimativa de duração de 1h, sendo dispostas 

da seguinte forma: 

Programação Horário 

Congresso técnico 8h – 8:30h 

Primeira rodada 8:30h – 9:30h 

Segunda rodada 9:35h – 10:35h 

Terceira rodada 10:40h – 11:40h 

Quarta rodada 12:40h – 13:40h 

Quinta rodada 13:45h – 14:45h 

Sexta rodada 14:50h – 15:50h 

Sétima rodada 15:55h – 16:55h 

Encerramento 17:00h 

 

 

 

 

 



•PREMIAÇÃO 

•Serão premiados os 3 primeiros colocados gerais e o participante do sexo feminino 

melhor colocado: 

•O campeão será premiado com o troféu de primeiro lugar; 

•O vice-campeão será premiado com o troféu de segundo colocado; 

•O terceiro colocado será premiado com o troféu de terceiro colocado; e 

•A enxadrista mais bem colocada será premiada com o troféu de melhor 

enxadrista do sexo feminino. 

•O Patrocinador Clube de Xadrez On Line - CXOL oferecerá prêmios surpresa 

ao primeiro e à primeira colocados do torneio; 

•A Patrocinadora Hamburgueria Alcateia oferecerá prêmio surpresa ao 

Enxadrista e à Enxadrista Valadarenses melhores colocados. 

 

•REGRAS DO TORNEIO 

•Este torneio é válido pelo rating FMX de xadrez (RPD). Todos os participantes 

devem estar cientes que o seu nome será incluído nas listas de rating da FMX a 

partir do mês seguinte a sua participação no evento; 

•Caso algum jogador não compareça ou deixe o torneio em andamento sem 

notificar ou justificar, esse será excluído do torneio e será impedido de 

participar de edições futuras; 

•Caso os dois Enxadristas faltem uma rodada ambos perdem a partida e o 

resultado será (- x -); 

•Caso dois enxadristas se apresentem atrasados e juntos para a partida, o tempo 

decorrido será dividido entre os dois, caso se apresente apenas um, o tempo 

decorrido será dividido entre os dois e a partir deste momento o presente 

aciona o relógio. A regulagem do relógio deverá ser feita com supervisão 

de um Árbitro presente; 

•É aconselhável aos enxadristas tomarem conhecimento das DICAS DO 

ÁRBITRO;  



•Os relógios não poderão ser ajustados pelos jogadores após o inicio da rodada. 

Caso haja necessidade de ajuste, este deverá ser feito pela Arbitragem; 

•Cada enxadrista é responsável por cumprir corretamente o emparceiramento, 

principalmente no que se refere a número da mesa e COR DE PEÇAS; 

•É terminantemente proibido: 

•Analisar as partidas terminadas, ou não, dentro da sala de jogos (análises 

somente na área de espera e de partidas encerradas); 

•Portar celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico ligado dentro da sala 

de jogos durante a rodada. O responsável pela emissão de qualquer ruído 

provocado por celular ou dispositivo eletrônico, será penalizado com a 

perda da partida, e caso esteja como espectador no momento, será expulso 

da sala de jogos; 

•Conversar seja o que for e em que quantidade de palavras for dentro da sala 

de jogos (quem quiser conversar, chame, por sinais, o seu interlocutor para 

fora da sala de jogos e fale a vontade distante das mesas); 

•Aproximar-se demasiadamente da mesa onde há jogos em andamento, quando 

observador (pedimos observarem a distância mínima de 1 metro); 

•Auxiliar, de qualquer maneira, jogador que ainda esta jogando; 

•Permanecer próximo e em pé ao jogador, observando a sua própria partida; 

•Manusear o relógio durante a partida. O enxadrista só pode usar o controle 

(botão) de acionamento do tempo do adversário ou o de parada do relógio, 

caso tenha que acionar a arbitragem por qualquer motivo; 

•Provocar, repetidamente, ruídos diversos como, arrastar a cadeira ao se sentar 

ou levantar, batucar com a caneta, mão, pé, ou outros durante a rodada; 

•Realizar moviementos bruscos com os materiais (como bater forte no relógio 

e nas peças); 

•Lanchar durante a realização da partida, enquanto sentado e observando a 

partida. Se o jogador quiser lanchar enquanto joga deverá fazê-lo em local 

afastado do tabuleiro. (água mineral, refrigerantes, e sucos serão tolerados); 



•Fumar dentro da sala de jogos; 

•Agredir verbal ou fisicamente outro enxadrista, membro da arbitragem ou 

direção do circuito. (punido com eliminação do torneio e impedimento de 

participar de eventos futuros);  

•Discutir de forma acintosa com a arbitragem (punido com eliminação do 

torneio e impedimento de participar de eventos futuros); 

•Qualquer atitude anti-desportiva, como derrubar as peças acintosamente numa 

desistência, discutir com o adversário, independentemente de ter ou não 

razão, provocar de qualquer maneira distúrbio na sala de jogos, etc. (punido 

com eliminação do torneio e impedimento de participar de eventos 

futuros); 

• Descumprir qualquer determinação dos árbitros, ainda que verbais; 

•Não há restrição aos empates de comum acordo; 

•O enxadrista que não participar do Congresso Técnico, independentemente dos 

motivos, se obriga a acatar integralmente, o que nele for decidido ou informado 

pela Organização e Arbitragem, do que, inclusive, não será aceita APELAÇÃO. 

 

Governador Valadares – MG, 21/08/2018 

 


