REGULAMENTO

Data: 3 de setembro de 2022
Local: SESC Prainha – Tv. Siríaco Atherino, 100 - Centro, Florianópolis
Organização: Clube de Xadrez de Florianópolis

a. Objetivo
Determinar o campeão catarinense escolar em suas respectivas categorias e
contribuir para o intercâmbio e desenvolvimento dos enxadristas catarinenses.

b. Estrutura
14 categorias (sub6, sub8, sub10, sub12, sub14, sub16 e sub18 - absoluto e
feminino);
Sistema suíço em 6 rodadas (9 jogadores ou mais) ou Sistema Schuring (até 8
jogadores);
Ritmo de 15 minutos + 5 segundos de acréscimo desde o lance 1. Em caso de
Schuring entre 7 jogadores, deve-se reduzir o controle de tempo para 10 minutos + 5
segundos de acréscimo para ajustar as rodadas à programação.

c. Critérios de desempate
Os critérios de desempate para os torneios suíço serão, pela ordem:
1. Confronto direto
2. Bucholz medianos
3. Bucholz totais
4. Sonnenborn-Berger
5. Número de vitórias
Os critérios de desempate para os torneios Schuring serão, pela ordem:
1. Confronto direto
2. Sonnenborn-Berger
3. Número de vitórias
Em caso de empate absoluto pelo primeiro lugar será realizado uma partida
Armaggeddon (o branco com 5 minutos e o preto com 4 minutos e a vantagem do
empate; sorteia-se um dos jogadores para escolher a cor desejada).

d. Programação
09:30 - Abertura

14:00 – 4ª rodada

10:00 – 1ª rodada

15:00 – 5ª rodada

11:00 – 2ª rodada

16:00 – 6ª rodada

13:00 – 3ª rodada

17:00 – Premiação e encerramento

e. Premiação
Troféus aos campeões de cada categoria;
Medalhas do 2º ao 5º lugar;
Os campeões serão considerados representantes oficiais de Santa Catarina no
Campeonato Brasileiro Escolar e a organização deste evento custeará suas inscrições.
f. Melhor equipe
A escola que somar mais pontos receberá o troféu de melhor equipe.
g. Participação
Para se inscrever é necessário preencher o formulário de inscrição em
https://forms.gle/hSv4oPVBxGW878DJ6 com comprovante de pagamento até o dia 31
de agosto de 2022. Os valores de inscrição são os seguintes:
R$ 40,00 – Sócios do CXF
R$ 60,00 – Membros de clubes filiados à FCX
R$ 80,00 – Jogadores não filiados a clubes

h. Equipe de arbitragem
Clube de Xadrez de Florianópolis e Federação Catarinense de Xadrez.
i. Comitê de apelação e recursos
No início da competição será elencado um comitê de apelação composto por 5
membros (3 titulares e 2 suplentes) para avaliar eventuais recursos.
Os recursos devem ser submetidos à organização do evento em até 15 minutos
após o término da partida em questão e envolve o pagamento de taxa de R$200,00 a
ser devolvida caso seja julgado procedente.
j. Atrasos e WO
O tempo de tolerância para WO será o tempo da partida (15 minutos). O
jogador que não comparecer até final do tempo será removido do torneio e só poderá
ingressar 1 rodada após sua apresentação no salão de jogos.
k. Material de jogo
Os jogadores devem trazer seu material de jogo (relógio e jogo de peças).
l. Dispositivos eletrônicos
Não é permitido o porte de aparelhos celulares nem smartwatch durante as
rodadas segundo regulamentação da FIDE.
m. Regras e excepcionalidades
Serão obedecidas as regras da FIDE para xadrez rápido. Casos omissos serão
resolvidos pela arbitragem e coordenação do evento.

