
REGULAMENTO TORNEIO DE XADREZ ITATIAIA RÁDIO BAR  
 

1. O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar o I Torneio de Xadrez Itatiaia 
Rádio Bar, sendo aberta à participação de pessoas físicas de ambos os sexos e idade. 
 
2. O torneio ocorrerá em 1 dia, na CATEGORIA ABSOLUTO, cujo não haverá distinção 
de idade e sexo. 
 
3. Durante o período de inscrição serão colocadas à disposição 60 (sessenta) 
inscrições que deverão ser preenchidas através do hotsite/link www.casadoxadrez.com 
 
Haverá ainda 10 vagas em ‘stand by’ destinadas a possíveis eventualidades que possam 
ocorrer aos participantes inscritos e confirmados caso não possam comparecer, sendo 
substituídos por esses inscritos em stand by. 
 
4. O pagamento para participação do campeonato sendo limitada o período de 
inscrição até as 12 horas do dia 09/12/2017 ou até as vagas serem preenchidas, o 
que ocorrer primeiro.  
 
5. É necessário que o participante compareça com 30 minutos de antecedência ao local 
do torneio: Itatiaia Rádio Bar -  Rua Pium-Í, 620 - Carmo, Belo Horizonte - MG, 
30310-080, munido de RG original ou documento similar com foto.  
 
6. Das categorias: 
 
Torneio Absoluto: maior de 21 anos  
 
7. Das datas e horários: 
 
Dia 10 de Dezembro de 2017 – 10 horas as 14 horas  
 
8. Regulamento do Torneio:  
 
O torneio de xadrez Itatiaia Rádio Bar será regido pelas disposições do presente 
Regulamento, pelas regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez, observadas 
as diretrizes desta entidade para enxadristas inexperientes. 

 
✓ Emparceiramento – Sistema Suíço de Emparceiramento em 5 rodadas. Neste Sistema 

cada atleta jogará 5 partidas contra adversários diferentes. Independentemente dos 
resultados obtidos, o atleta não será eliminado da competição e aquele que obtiver maior 
pontuação nas 5 rodadas será o campeão. Caso haja dois ou mais alunos-atletas com a 
mesma pontuação, a classificação final será dada através dos Critérios de Desempate. 

✓ Tempo de Reflexão – Para cada atleta serão alocados 15 minutos. Portanto, cada rodada 
durará 30 minutos, no máximo. O atleta poderá perder a partida caso o próprio tempo de 
reflexão se esgote antes do tempo do oponente. 

✓ Critérios de Desempate – Para dois ou mais alunos empatados na pontuação final, serão 
aplicados, nesta ordem, os seguintes Critérios: 1º - Buchholz (1); 2º - Buchholz; 3º - Nº 
de Vitórias; 4º - Sonneborn-Berger; 5º - FIDE e 6º - Sorteio. 

✓ Pontuação – Vitória = 1 ponto; Empate = ½ ponto e Derrota = 0. Os atletas que se 
retirarem da Área de Jogos sem fornecer o resultado da partida ao árbitro serão 
considerados perdedores. Com efeito, ambos receberão zero.  

✓ Tolerância – Ao atleta em atraso haverá uma tolerância de 10 minutos, contados a partir 
da autorização do árbitro-chefe para o início da rodada. O relógio será posto em 
funcionamento e o atleta em atraso jogará sua partida com o tempo restante. Caso não 
chegue, será considerado perdedor.  

✓ Eliminação – O atleta ao faltar uma rodada será eliminado da competição. 
✓ Lances Ilegais – Um lance ilegal o atleta será perdedor da partida. 
✓ Área de Jogo – É compreendida como o espaço no qual os atletas se sentam às mesas 

e jogam suas partidas. Poderão permanecer nesta Área, além dos atletas com partidas 
em andamento, apenas os árbitros e pessoas envolvidas com a organização. Os atletas, 
com partidas em andamento, não poderão receber qualquer tipo de orientação de seus 
professores/técnicos/ visitantes. 



 
9. Os participantes serão excluídos automaticamente da competição em caso de fraude 
ou sua tentativa, podendo ainda responder civil e/ou penalmente por tais atos, inclusive 
por crime de falsidade ideológica ou documental, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis tomadas pela promotora. 

 
10. A premiação: 
1º LUGAR = 15 chopps KAISER 300ml + Costela Suina (1kg) ao molho barbecue e 
batatas fritas (400g) 
 
2º LUGAR = 12 chopps KAISER 300ml + Turma do bate bola: Picanha Maturada (400g), 
farofa e mandioca 
 
3º LUGAR => 09 chopps KAISER 300ml + Tiro de Meta: Filé mignon (400g) e batatas 
rústicas 
 
4º LUGAR => 06 chopps KAISER 300ml + Carne de sereno na manteiga de garrafa 
(400g), mandioca e queijo coalho 
 
5º LUGAR => 03 chopps KAISER 300ml + Tilápia Crocante (400g) 
 
Período de utilização: 1 mês  
 
Este não poderá ser convertido em dinheiro, troca ou qualquer outra alteração. 

 
11. A Inscrição e o regulamento estarão disponíveis no site www.casadoxadrez.com 
 
12. O ato de inscrição para este torneio pressupõe, por parte do participante, o total 
conhecimento e concordância com o regulamento do torneio. 
 
13. Os participantes, desde já, autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de 
voz para a divulgação do torneio, por período indeterminado, sem qualquer ônus para a 
Organização. 
 
14. A participação está sujeita ao pagamento da inscrição que será através do 
depósito no banco Itaú agencia 3167 conta 12814-3 em nome de Julio Viana e 
enviar e-mail para casadoxadrezbh@gmail.com com nome completo, data de 
nascimento e dados do depósito no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 
 
15. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser 
solucionadas por meio da aplicação do presente regulamento, serão dirimidos pela 
organizadora do Torneio. 
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