
            

|41º. Campeonato Intercubes  2016 – FEXERJ - Classes A – B - C 

Realização: FEXERJ   

Apoio:  Tijuca Tênis Clube 

REGULAMENTO GERAL: 

Art 1° - Dos Objetivos: 

1.1 - O Campeonato tem por objetivos: 

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

b) Apontar os Campeões Estaduais de cada categoria e o Geral Interclubes. 

Art 2° - Do Horário e Datas: 

2.1 -  O Campeonato será realizado nos dias 24 e 25 de Setembro de 2016, no Salão Nobre do TTC, conforme cronograma abaixo: 

Sábado 24/09 Domingo 24/09 

12:00- Congresso Técnico 

13:00- 1a. rodada 

15:30- 2a. rodada 

18:00- 3a. Rodada 

10:00- 4a. rodada 

13:30- 5a. rodada 

16:00- 6a. rodada 

18:30- Encerramento e premiação 

 
Art 3° - Das Inscrições: 

3.1 - As inscrições se encerram no dia  20/09/2016 às 18 horas, ao custo unitário de R$100,00 por equipe, não sendo aceitos pedidos de inclusão ou 

alteração das equipes, depois do encerramento do prazo. 

Correntista: Elcio Conte Lofredo Mourão   CPF: 511.374.027-68 

Banco 104 - Caixa Econômica Federal  Agência: 2068 

Conta Poupança: 013-00005287-4  

§ 1° - Cada clube terá direito a 1 (uma) equipe gratuita. 

§ 2° - Equipes da Classe C formadas somente por jogadores sub 18 terão desconto de 50%. 

§ 3° - As inscrições devem ser enviadas escaneadas e enviadas por e-mail para secretariafexerj2015.2018@gmail.com , com o comprovante de 

pagamento e as fichas do anexo I (UMA PARA CADA EQUIPE) assinadas. 

3.2 - As inscrições devem ser feitas, com a composição de formação das equipes de acordo com o Cap. 6º do RGCO da FEXERJ, em formulário 

próprio (Anexo I), assinado unicamente por um representante legal da entidade, informando a relação dos participantes e o responsável de cada 

equipe. 

§ 1°. Os participantes têm que constar da lista de Rating FEXERJ de 22/08/2016. 

§ 2º. Cada equipe de cada categoria será composta de 4 (quatro) titulares e até 2 (dois) reservas, sendo permitida a inscrição de atletas no máximo 

100 (cem) pontos  abaixo da categoria, desde que a média dos titulares esteja na categoria. 

Art 4° - Do Emparceiramento: 

4.1 - O emparceiramento será feito por classes pelo Sistema Suíço pelo software Swiss Manager.. 

4.2 - Duas equipes da mesma Entidade (da mesma categoria) 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). 
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Art 5° - Da Escalação: 

5.1 - A escalação das equipes tem que ser feita obrigatoriamente em ordem decrescente do Rating de seus integrantes.  

§ 1°. Jogadores “unrated” na Classe C, equivalem a 1200, mas devem ser escalados abaixo de todos os jogadores “rated”. 

§ 2°. Jogadores de mesmo rating podem alternar a ordem de escalação entre si durante a competição. 

5.2 - Se o responsável nomeado não estiver no local da competição em no máximo 15 (quinze) minutos após o início da rodada, será considerado 

responsável o membro da equipe maior de 18 anos que, no dia do jogo, assinar a súmula da escalação.  

5.3 - A verificação da escalação correta é assunto do responsável da equipe adversária. Um erro na escalação acarretará a perda do ponto nos 

tabuleiros prejudicados, se confirmado pelo árbitro, antes que a partida termine de outra forma. 

5.4 - O tempo de atraso no preenchimento completo da súmula com a escalação definitiva da equipe e assinatura do responsável será descontado do 

tempo de reflexão de toda a equipe. 

5.5 - Após a entrega da súmula, o árbitro anotará o tempo de cada equipe a ser descontado. As partidas serão iniciadas depois do ajuste dos relógios 

pelo árbitro. 

5.6 - A equipe retardatária perderá por WO depois de 1 hora de tolerância, conforme Portaria CA 01/2014.  

5.6 - A equipe que perder por WO nos 4 tabuleiros será sumariamente excluída da competição (incluindo BYE).  

5.7 - A equipe que apresenta um único competidor numa rodada será emparceirada na rodada seguinte, mas será eliminada em caso de repetição 

desta condição numa das rodadas subseqüentes (incluindo BYE). 

Art 6° - Do Material: 

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

cadeiras e planilhas. 

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

6.3 - O tempo de atraso por falta de material será descontado do tempo de reflexão nestas mesas e acarretará na perda do ponto depois de 1 hora de 

tolerância, descontado atraso eventual pelo Art. 5º. 

Art 7° - Do Tempo de Reflexão: 

7.1 - O tempo de reflexão em todas as categorias será de 1 hora em final acelerado para toda a partida. (vide Apêndice G5 das regras da FIDE)  

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 ficar de BYE receberá 2,000 pontos, devendo apresentar súmula assinada pela equipe completa, 

dentro do tempo regulamentar, 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 decrescente 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 categoria e medalhas para os seus componentes  



10.2 - Serão entregues medalhas para o melhor desempenho geral de cada tabuleiro de cada classe. 

10.3 - Será disputado ainda o Troféu Geral Interclubes, observado o disposto no Art. 23  do RGCO da FEXERJ como segue, definido pela MENOR 

SOMA, considerada a pontuação por categoria equivalente a colocação obtida. 

§1º. Em caso de empate, prevalece seqüencialmente, a melhor colocação absoluta obtida, independente da categoria. 

§2º. O título e o troféu correspondente não serão considerados na temporada em que nenhuma entidade atingir os requisitos. 

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, 

inclusive quanto aos recursos. 

12.2  Não serão aceitos recursos contra decisão da arbitragem quanto à regra G5 (Vide Tallin Art  11.10) 

APENDICE -  O Papel do capitão de Equipe ou Responsável. (FIDE) 

(a) O papel de um capitão da equipe é basicamente administrativa durante o jogo. Dependendo dos regulamentos da competição específica, o capitão 

é obrigado a entregar, em um momento específico, uma súmula com os jogadores da sua equipe que participarão em cada rodada, comunicar aos 

seus jogadores o seu emparceiramento, assinar a súmula indicando o resultados no jogo no final do jogo, etc. 

(b) Sempre que o capitão da equipe fala com um dos seus jogadores, ele deve fazê-lo apenas através ou na presença de um árbitro usando uma 

linguagem que o árbitro possa entender. 

(c) Um capitão tem o direito de aconselhar os jogadores da sua equipe para fazer ou aceitar uma oferta de empate ou a abandonar um jogo, a menos 

que os regulamentos do evento disponham o contrário. Ele deve limitar-se apenas a uma breve informação, baseada unicamente nas circunstâncias 

relativas ao jogo. Ele pode dizer a um jogador, "oferecer um empate", "aceitar", ou "abandonar". Por exemplo, se for solicitado por um jogador se ele 

deve aceitar uma oferta de empate, o capitão deve responder "sim", "não", ou delegar a decisão ao próprio jogador. Ele não deve dar nenhuma 

informação a um leitor sobre a posição no tabuleiro de xadrez e / ou os tempos nos relógios, nem consultar qualquer outra pessoa e / ou computador 

sobre o estado do jogo. O capitão deve abster-se de qualquer intervenção durante o jogo. 

(d) Os jogadores estão sujeitos às mesmas proibições. Mesmo que em uma competição por equipes, haja uma certa lealdade da equipe, que vai além 

de um jogo individual, um jogo de xadrez é basicamente uma disputa entre dois jogadores. Por isso, o jogador deve ter a palavra final sobre a 

conduta de seu próprio jogo. Embora o conselho do capitão deve pesar muito com o jogador, o jogador não está absolutamente obrigado a aceitar 

esse conselho. Da mesma forma, o capitão não pode agir em nome de um jogador e seu jogo sem o conhecimento e consentimento do jogador. 

(e) Um capitão da equipe deve incentivar sua equipe sempre a seguir ao pé da letra e o espírito do artigo 12 das Leis de Xadrez da FIDE relativo ao 

comportamento dos jogadores. Competições por Equiipes, em particular, devem ser conduzida no espírito do mais alto espírito esportivo. 

O árbitro deve sempre tomar cuidado para que os Capitães fiquem atrás de seus jogadores durante a rodada, de modo que, para evitar qualquer 

contato visual. 

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2016 

 

 

AI Elcio Conte Lofredo Mourao         AI Marcelo Einhorn 

Presidente da FEXERJ        Presidente do Conselho de Árbitros FEXERJ 



ANEXO I 

 

41º CAMPEONATO  POR EQUIPES  DA  FEXERJ  -  2016 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Classe: ……… 

 

Entidade: …………………………… 

 

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

 

Tab Registro Nome Rating 

1    

2    

3    

4    

1R    

2R    

 

 

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

 

Em: …………………… 


