
 

 

Regulamento para o Campeonato Estadual de menores 2013 - Fase preliminar. 

Realização FEXERJ – Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. 

Datas: 09 e 10 de março de 2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preliminar 1 – Três Rios. 

  09 de março - sábado – SESC Três Rios – Rua Nelson Viana, 327 – Centro – Três Rios. 

Diretor:  Patrick Monnerat 

Árbitro principal  – AF Marcelo Einhorn. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preliminar 2 - Rio de Janeiro. 

10 de março - domingo - Colégio Liessin - Rua Sorocaba 80/90, Botafogo  – Rio de Janeiro. 

Diretor: Eduardo Anzuategui 

Árbitro principal - AI Élcio Mourão e equipe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo: - Apontar os classificados para a fase final, nos grupos absoluto e feminino de cada 

categoria (sub-8 até sub-20). Fomentar a prática de xadrez entre crianças, adolescentes e jovens do 

RJ, apoiar e incentivar o xadrez escolar e de base no estado do Rio de Janeiro. 

Participação - Aberto a todos enxadristas federados RJ e não federados RJ respeitando a faixa etária 

de cada categoria. 

Os jogadores não federados devem apresentar um documento que comprove sua data de 

nascimento. 

Está permitido aos atletas participarem das duas etapas preliminares. 

Categorias: As categorias serão separadas em grupos Absoluto (masculino, e feminino que optarem 

pelo Absoluto) e apenas Feminino, observando o limite mínimo de 5 participantes para cada grupo 

citado. 



Não se atingindo o limite mínimo de 5 participantes, os inscritos formarão um grupo único, 

independente de sexo, com mínimo de 5 participantes.  

Não se atingindo o limite novamente, os participantes serão aglutinados na categoria imediatamente 

superior. (a premiação permanecerá separada por categoria/grupo). 

Categorias. 

Sub- 8 -  nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005. 

Sub-10 - nascidos a partir de 1º de janeiro de  2003 até 31 de dezembro de 2004. 

Sub-12 - nascidos a partir de 1º de janeiro de  2001 até 31 de dezembro de 2002. 

Sub-14 - nascidos a partir de 1º de janeiro de  1999 até 31 de dezembro de 2000. 

Sub-16 - nascidos a partir de 1º de janeiro de  1997 até 31 de dezembro de 1998. 

Sub-18 - nascidos a partir de 1º de janeiro de  1995 até 31 de dezembro de 1996. 

Sub-20 - nascidos a partir de 1º de janeiro de  1993 até 31 de dezembro de 1994. 

 
 Sistema de jogo e número de rodadas: Será definido pelo número de inscritos em cada 

categoria.  

Com até 6 (seis) participantes os grupos serão organizados obrigatoriamente pelo sistema Round 

Robin de emparceiramento.  

Com mais de 6 (seis participantes) os grupos serão organizados obrigatoriamente pelo sistema Suíço 

de emparceiramento, na forma estabelecida pela FIDE, com um mínimo de 5 (cinco) rodadas e 

máximo de 6 (seis) rodadas. 

Tempo de reflexão - 20 minutos para cada jogador (10 minutos de tolerância para atraso.) 

O jogador que faltar a uma rodada sem justificativa plausível será eliminado da competição. 

Classificam-se para a final estadual da categoria todos os(as) jogadores(as) que alcançarem  50% 

mais ½  pontos em seus grupos, em qualquer das etapas preliminares. 

(Exemplificando: em grupos com 5 rodadas o(a) jogador(a) deve obter 3,0 pontos , em categoria 

com 6 rodadas deve obter 3,5 pontos). 

Nas categorias que forem aglutinadas em grupo único há uma possibilidade adicional de  

classificação: Os(as) jogadores(as) que sobem de categoria por número insuficiente para a disputa 

em sua respectiva categoria, terão asseguradas 2 (duas) vagas para a final independentemente de 

sua pontuação/classificação. 

Exemplo: Se no sub 8 feminino houver apenas 3 jogadoras e elas passarem a compor o grupo do sub 

10 feminino. 



As 2 melhores sub 8 femininas classificadas nesse grupo sub 10 feminino,  independentemente de 

sua classificação geral no grupo, estarão classificadas para a final sub 8 feminino. 

Para jogar a final  os(as) classificados(as) devem estar federados(as) pela 
FEXERJ e também na CBX e com a taxa anual 2013 quitada. 
 
Critérios de desempates: Sistema suíço. 

1. Confronto direto 

2 Buchholz mediano com corte do pior resultado. 

3. Buchholz totais. 

4. Sonneborn-Berger 

5. Maior número de vitórias. 

 

Critérios de desempates:  Round Robin. 

1. Confronto direto. 

2.  Sonneborg Berger 

3. Maior número de vitórias 

4.  Sistema Koya. 

5. Sorteio 

Material: Os jogadores devem comparecer com relógios de xadrez em perfeito estado de 

funcionamento. 

 

CELULAR: Sem a permissão do árbitro qualquer participante está proibido(a) de portar 

um telefone celular ou outros meios eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos 

que esteja completamente desligado. Se qualquer dispositivo produz um som, o jogador 

perderá o jogo. O oponente deverá vencer. No entanto, se o oponente não pode vencer o 

jogo por qualquer série de lances legais, seu escore deverá ser um empate. 

RECOMENDAMOS FORTEMENTE AOS PARTICIPANTES NÃO TRAZEREM CELULARES PARA O 
SALÃO DE JOGOS PARA EVITARREM DISABORES POR TOQUES INESPERADOS DE SEUS 
CELULARES. 
 

Obs. 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 

Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira 

rodada. 

Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e a direção do evento. 

 

Maiores informações: 



Eduardo Anzuategui – anzig@ig.com.br 

Tel. (21)8223-5482 

PatriCk Monnerat – Patrick.monnerat@bol.com.br 

Tel.(24)8113-0353 

 

Pietro Ferraz – pietro.silva@sistemaeliterio.com.br 

Tel. (21)8173-8171 

 

Marcelo Einhorn – marceloeinhorn@ig.com.br 

Tel. (21)9602-8318 

 

 


