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1. OBJETIVOS 

O Torneio tem por objetivo promover o xadrez goiano, movimentar o Rating FIDE e declarar os 
campeões estaduais de xadrez blitz e rápido 2020.  

2. DOS PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES 

Aberto a todos enxadristas registrados na CBX, não há necessidade de estar com a anuidade paga do ano 
vigente. 
Obs: Os atletas contemplados pela bolsa pró-atleta deverão jogar o torneio.   

3. TAXA DE INSCRIÇÃO: 

a. R$ 50,00 cada categoria (até o dia 15/01/2021); 
b. R$ 80,00 as duas categorias (até o dia 15/01/2021); 
c. R$ 100,00 inscrição do dia 16/01/2021 até o dia 24/01/2021 antes do Congresso Técnico). 

As inscrições poderão ser pagas através da seguinte conta corrente:  
 Correntista: Claudionor C. Carneiro (CPF 225.469.872-91)   
 Banco do Brasil 
 Agência: 0485-5 
 Conta corrente: 21569-4 
 PIX: 225.469.872-91   

Enviar email com comprovante de depósito ou transferência, nome completo, ID e Rating FIDE e CBX 
para: evento_fexeg@outlook.com.br  

4. DO EVENTO 

4.1. Realização: Centro Educacional Xeque Mate, dirigido pelo GM Andre Diamant. 

4.2. Apoio: Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia ( @PrefAparecida ) 

4.3. Endereço do evento:  ESTAÇÃO CIDADANIA – ESPORTE - Rua Prof Edgar Albuquerque 
Graeff, Qd 24, Apm 4, Setor Parque Trindade III, Aparecida de Goiânia. 

4.4. Data: 24 de janeiro de 2021 
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4.5. Programação: 

Data/Horário Atividade 
Nr de 

Rodadas 
Local 

24 Jan 21 – 09hs 
Congresso Técnico do Blitz, com rodadas 
subsequentes 

09 (Nove) ESTAÇÃO 
CIDADANIA 

ESPORTE 24 Jan 21 – 14hs 
Congresso Técnico do Rápido, com 
rodadas subsequentes. 

07 (Sete) 

Obs: Sorteio de cor e emparceiramento da 1ª rodada serão feitos durante o Congresso Técnico.   

5. RITMO DE JOGO E NÚMERO DE RODADAS 

5.1. RITMO DE JOGO – O ritmo de jogo será de 05 min + 03 seg, por lance, para cada jogador para 
o torneio Blitz e 10min + 05 seg, por lance, para cada jogador para o torneio Rápido. 
5.2. NÚMERO DE RODADAS – 05 (cinco) rodadas para cada torneio (sistema suíço de 
emparceiramento)  
Obs: A tolerância de atraso será de 05 min, após o momento em que o árbitro anunciar o início da rodada.   

6. DESEMPATE   

Os critérios de desempate, no final do torneio serão:   
1. Confronto Direto; 
2. Buchholz com corte do pior resultado; 
3. Buchholz sem corte; 
4. Sonneborn-Berger; 
5. Maior nº de vitórias; 
6. Sorteio: Caso persista o empate.  
O programa de emparceiramento usado será o Swiss Manager.   

7. PREMIAÇÃO - MIL REAIS PARA CADA CATEGORIA 

1º Lugar - R$ 400,00 
2º Lugar - R$ 250,00 
3º Lugar - R$ 150,00  
4º Lugar - R$ 100,00 
Melhor feminino - R$ 100,00 
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8. MISCELÂNEA 

a) Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de anotações, fontes de informações 
ou conselhos, ou analisar em outro tabuleiro;   
b) O jogador está proibido de ter um telefone celular ou outros meios eletrônicos de comunicação 
além dos obrigatórios para o jogo, durante toda a partida. Se qualquer dispositivo eletrônico produzir 
um som, o jogador portador perderá o jogo;   
c) 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.   

9. DOS RECURSOS   

a) Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada.   
b) A competição será regida pelas leis da FIDE.   

   


