
                                      
 

VI TORNEIO INTERNO DO CXM 2010 - REGULAMENTO GERAL: 

 

Art 1° - Dos Objetivos: 
1.1 - A Competição visa: 
 a) Divulgar a prática desportiva do Xadrez nas suas diversas modalidades; 
 b) Nomear o devido Campeão Municipal. 
Art 2° - Da Participação: 
2.1 - Poderão participar quaisquer enxadristas do município, registrados ou não, independente de força ou sexo. 
2.2 – Inscrições até o dia 20/11/2010, pelo email elciomourao@yahoo.com.br , fone: 24 – 81345642. 
Art 3° - Do Local, Horário e Datas: 
Local: Clube de Xadrez Mendes 
Av. Amaral Peixoto, 02 – Centro – Mendes.  
3.1 - As rodadas serão realizadas no CXM. Nos dias 23, 24 e 25/11/2010, conforme o cronograma abaixo: 
Dia 23/11   Dia 24/11                               Dia 25/11                   
1a Rodada: 17:00hs  3a Rodada – 17:00hs  5ª Rodada – 17:00hs 
2a Rodada: 20:00hs  4a Rodada – 20:00hs 
Art 4° - Do Emparceiramento e Condução das Partidas; 
4.1 – O Emparceiramento será feito por categoria. 
4.2 - Será utilizado o Sistema Schuring Turno e Returno (4 enxadristas), Schuring Turno Único (de 5 a 8 enxadristas) 
ou o Sistema Suiço segundo as regras da FIDE de emparceiramento(C-04), conforme descrito no Art 11 do RGCO. 
§ Único - Com o uso do programa Swiss Perfect 98 para emparceiramento, não cabem recursos quanto ao 
emparceiramento gerado pelo mesmo. 
4.3 - O tempo de reflexão individual será de 61 (sessenta e um) minutos em final acelerado para todas as partidas. 
4.4 - O não comparecimento, decorrida 30 minutos do início da rodada, implicará na perda dos pontos por W.O. 
§ Único - O jogador ausente somente será emparceirado na rodada seguinte mediante aviso (Sistema Suiço). 
Art 5° - Do Material: 
5.1 - O material é de responsabilidade dos jogadores, mas não há perda de ponto para nenhum jogador baseado na 
falta do mesmo. 
5.2 - As partidas sem relógio deverão ser iniciadas e poderão prosseguir até os dez minutos finais, sendo dividido o 
tempo gasto até então, deduzidos os atrasos individuais. 
Art 6°- Dos Desempates: 
6.1 - Os desempates no Sistema Suiço serão dirimidos como segue: 
a) Confronto Direto; 
b) Milésimos Medianos Corrigidos; 
c) Milésimos Totais Corrigidos; 
d) Sistema Sonnenborn-Berger;  
e) Escore Acumulado Total; 
f) Maior Número de Vitórias; 
g) Sorteio; 
Art 7

o 
- Da Premiação: 

7.1 – Serão oferecidos Troféus aos três primeiros colocados. 
Art 8° - Da Arbitragem: 
8.2 – A Direção da Prova estará a cargo da Dinamara Anibolete Granadeiro. 
8.1 - A Arbitragem Geral estará a cargo do AF Elcio Mourão que nomeará os demais auxiliares que se fizerem 
necessários. 
Art 9° - Das Disposições Gerais 
9.1 - A arbitragem aceitará recursos baseados nas regras da FIDE (E-I-01), se feitas até o fim da rodada em questão, 
para julgamento pelo Conselho de Árbitros da FEXERJ.  
$ Único – Menores de idade deverão ter o recurso endossado por seu responsável legal ou representante de sua 
Entidade, 
9.3 - O presente regulamento será lido antes da primeira rodada e a participação implica, em conhecimento e 
aceitação do mesmo, não cabendo recursos posteriores apenas baseados neste; 
 
Mendes, 01 de novembro de 2010. 

              
AF Elcio Conte Lofredo Mourão,                             
Árbitro Geral.     


