
     

 

Campeonato Interclubes Blitz 2015 

e 

Campeonato Interclubes Rápido 2015 

 

Organização: FEXERJ. 

Apoio: Tijuca Tênis Clube. 

Diretor do Torneio:  AI Elcio  Mourão 

Árbitro Principal:  A definir 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

Art 1° - Dos Objetivos: 

1.1 - Os Campeonatos têm por objetivos: 

a) Divulgar a prática desportiva do xadrez e incrementar o intercâmbio entre os Clubes Filiados; 

b) Apontar os Campeões Estaduais Interclubes de cada modalidade (Blitz e Rápido). 

 

Art 2° - Do Horário e Datas: 

2.1 - O Campeonato será realizado no Sábado, 24 de Outubro de 2015, no Salão de Xadrez do TTC, conforme cronograma abaixo: 

- Campeonato Interclubes Blitz – 09:00 às 11:30 hs  

- Campeonato Interclubes Rápido – 13:30 às 19:30 hs 

Art 3° - Das Inscrições: 

3.1 - As inscrições se encerram no dia 22/10/2015, não sendo aceitos pedidos de inclusão ou alteração das equipes depois do 

encerramento do prazo. 

As inscrições poderão ser feitas antecipadamente através da conta corrente abaixo: 

Correntista: Elcio Conte Lofredo Mourão 

Banco Bradesco 

Agência: 1632-2 

Conta Corrente: 010599-6 

 

§ 1° - Cada equipe terá custo unitário de R$ 40,00 ou R$ 60,00 se a mesma equipe participar das duas modalidades (Blitz e Rápido). 

§ 2° - Equipes formadas somente por jogadores sub-14 ou acima de 60 anos terão desconto de 50%. 

§ 3° - As Entidades que não participaram do Interclubes Standard têm direito a inscrever uma equipe gratuitamente em cada modalidade. 

§ 4° - As inscrições devem ser enviadas escaneadas por e-mail para: secretariafexerj2015.2018@gmail.com junto do comprovante de pagamento e as 

fichas do anexo I (uma por equipe e por categoria) assinadas. 

3.2 - As inscrições devem ser feitas com a composição de formação das equipes abaixo, em formulário próprio (Anexo I), sem reservas, e em ordem de 

rating.  



     

 

 

1° tabuleiro: Rating Classe Mestre FEXERJ ou inferior 

2° tabuleiro: Rating Classe A FEXERJ ou inferior (até 2099 de rating) 

3° tabuleiro: Rating Classe B FEXERJ ou inferior  (até 1899 de rating) 

4° tabuleiro: Rating Classe C FEXERJ ou inferior  (até 1599 de rating) 

§ Único. Os participantes têm que constar da lista de Rating FEXERJ de 15/09/2015. 

3.3 – Poderão ser constituídas equipes separadas em cada uma das modalidades. 

 

Art 4° - Do Emparceiramento: 

4.1 - O emparceiramento será feito por classes pelo software Swiss Manager para cada modalidade e para cada categoria em separado (mínimo de 5 

equipes). 

§ 1°- Duas equipes da mesma Entidade (em cada modalidade) não devem ser emparceiradas entre si na última rodada pelo sistema suíço, exceto se não 

houver outro emparceiramento possível (não restar outro adversário à alguma delas). 

§ 2° Duas ou mais equipes da mesma Entidade (da mesma categoria) devem ser emparceiradas entre si nas primeiras rodadas pelo sistema Schuring. 

4.2 – As modalidades de Rápido serão disputadas pelo Sistema Suíço em 5 rodadas e as modalidades de Blitz serão realizadas no sistema Schuring 

(Round Robin) com até 10 equipes ou Suíço em 9 rodadas com número maior de equipes. 

 

Art 5° - Da Escalação: 

5.1 – A escalação é fixa, determinada no formulário de inscrição, não havendo preenchimento de súmula. 

5.2 - A equipe retardatária perderá por WO depois de observado todo o tempo de reflexão, conforme Portaria CA 01/2014. 

5.3 - A equipe que perder por WO em 3 ou 4 tabuleiros será sumariamente excluída da competição. 

 

Art 6° - Do Material: 

6.1 - O fornecimento do material esportivo (peças e relógios) é da responsabilidade dos competidores. A FEXERJ/TTC proverão os tabuleiros, mesas, 

cadeiras. 

6.2 - Cada equipe tem que fornecer o material nas mesas designadas para jogar de brancas. 

6.3 – O atraso pela falta de material será descontado do tempo de reflexão nestas mesas e acarretara a perda do ponto depois de esgotado o mesmo. 

 

Art 7° - Do Tempo de Reflexão: 

7.1 - O tempo de reflexão individual será de:5 (cinco) minutos para o Blitz e 20 (vinte) minutos para o Rápido. 

Art 8° - Da Pontuação: 

8.1 - Os resultados serão conferidos pelo “Ponto Global”. (2,1,0). 

8.2 - Emparceirada pelo sistema suíço, a equipe que ficará BYE receberá 2.000 pontos, devendo apresentar súmula assinada dentro tempo regulamentar 

pela equipe completa, para obter os pontos centesimais. 



     

 

 

Art 9° - Dos Desempates: 

9.1 - Os desempates que se fizerem necessários serão calculados na sequência que segue : 

a) Pontos parciais (1) 

b) Confronto Direto (14); 

c) Buchholz corrigido global com corte do pior resultado (17); 

d) Buchholz corrigido global total (17); 

e) Sonnenborn-Berger Global (7); 

f) Desempate por ordem descendente de tabuleiro (1º, 2º, 3º e 4º). 

Parágrafo Único : Em caso de disputa pelo sistema Schuring (menos de 7 equipes), não serão utilizados os Itens c e d. 

 

Art 10 - Da Premiação: 

10.1 - Serão entregues Troféus para as 3 primeiras equipes colocadas em cada modalidade e medalhas para os seus componentes. 

 

Art 11 - Da Arbitragem: 

11.1 - A FEXERJ determinará o Árbitro Geral e os auxiliares observado o Quadro de Árbitros vigente. 

 

Art 12° - Das Disposições Gerais: 

12.1 Serão válidas as resoluções sobre as regras da FIDE aprovadas em Tallin e em vigor a partir de 01/07/2014, dispostas na Portaria CA 01/2014. 

12.2 – Não serão aceitos recursos contra decisões do Árbitro referentes a aplicação do apêndice G5 na modalidade rápido. 

 

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2015 

 

 

 

AI Elcio Conte Lofredo Mourao  AR Felipe de Albuquerque Mello Pereira  AF Marcelo Einhorn 

Presidente da FEXERJ  Vice-Pres Técnico da FEXERJ  Presidente do Conselho de Árbitros FEXERJ 

 

Maiores informações: 

Elcio Conte Lofredo Mourão – presidentefexerj2015.2018@gmail.com – Tel.: (21) 99424-9118 

Marcelo Einhorn – marceloeinhorn@ig.com.br – Tel.: (21) 99602-8318 

Felipe de A. Mello Pereira – felipeamp@gmail.com – Tel.: (21) 99999-4247 



     

 

ANEXO I 
 

2º CAMPEONATO POR EQUIPES  RÁPIDO E RELÂMPAGO DA  FEXERJ  -  2015  

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Modalidade: (  ) Blitz (  ) Rápido 

 

Entidade: …………………………… 

 

Responsável da Equipe: …………………………………………………….… 

 

Tab Registro Nome Rating 

1    

2    

3    

4    

 

 

Responsável pela Entidade: ………………………………………………….… 

 

Em: …………………… 


