
 

 

 

TORNEIO SOLDADO DO FOGO 2018 
 

  

Realização: 
FABOM – Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro 

Apoio: FEXERJ – Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro 

Diretor do torneio: Cel. BM RR Marcos Tadeu Barbosa Moreira 

Arbitragem: AA Ednilson Rosas (ednilsonrosas@gmail.com) 

Objetivos: • Desenvolver a prática do xadrez junto aos bombeiros; 

• Confraternizar os bombeiros ativos, da reserva e os amigos da corporação. 

Data: 19 de julho de 2018. 

Local: CBMERJ – Praça da República, 45 – Centro – Rio de Janeiro – RJ (no cassino).  

Participação: Aberto aos bombeiros na ativa e na reserva e amigos. 

Taxa de inscrição: R$ 15,00 antecipado ou R$ 20,00 (após o prazo) 

Prazo para 
inscrição: 

Impreterivelmente até o dia 15.07.2018 (domingo) antecipado ou até o dia 18.07.2018 
(quarta). 

As inscrições, todavia, estão limitadas aos primeiros 40 participantes. 

Como se inscrever: As inscrições deverão ser realizadas unicamente via Plataforma Eventbrite (inscrição 
online). Ao fazer a inscrição pela plataforma online não é necessário enviar 
comunicação à organização do evento.  

Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas (de 33 a 40 participantes) ou 5 rodadas (de 17 a 32 participantes); 
ou Schuring (menos de 8 participantes). 

Programação: Congresso Técnico: 16:30h 

1ª rodada: 17:00h 

2ª rodada: 17:45h 

3ª rodada: 18:30h 

4ª rodada: 19:15h 

5ª rodada: 20:00h 

6ª rodada: 20:45h 

Encerramento: Após o término da última rodada 
 

Tempo de reflexão: 15min+5s por lance, no relógio digital. 

 

 

 

Critérios de 
desempate: 

1. Confronto direto 

2. Buchholz com corte do pior resultado 

3. Buchholz totais corrigido 

4. Sonneborn-Berger 

5. Maior número de vitórias 

6. Armageddon 

Caso o torneio seja realizado no sistema Schuring, não serão usados os critérios 2 e 3. 



 

 

Premiação: 
 

1º lugar Troféu 

2º lugar Medalha 

3º lugar Medalha 
 

Observações: O material de jogo será fornecido pelo organizador do evento. 

Qualquer objeto eletrônico de comunicação ou que possa emitir ruídos sonoros (como 
relógios de pulso, celulares, tablets, laptops e outros) deverá, durante a partida, 
permanecer desligado e guardado na mochila ou em locais afastados do corpo, 
conforme determinado pelo árbitro. Se qualquer dispositivo produzir um som, o jogador 
perderá a partida. 

O emparceiramento da primeira rodada será disponibilizado no Chess-Results logo após 
o Congresso Técnico. 

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

O prazo para o encaminhamento dos recursos termina no início de cada rodada 
subsequente, e no caso da última rodada, se encerra no início da premiação. 

Uso de imagem: 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. 

 


