
 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL FEMININO 
STANDARD – 2021 

 

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

Apoio: ALEX – Associação Leopoldinense de Xadrez 

Diretor do torneio: José Claide Teixeira Barros (claidebarros@hotmail.com) 

Arbitragem: AN Paulo Fernando de Lima Rodrigues (pauloflr@hotmail.com) 

Objetivos: 

 

• Desenvolver a prática do xadrez no Estado do Rio de Janeiro; 

• Apontar a campeã estadual feminina de 2021; 

• Promover a movimentação do Rating FEXERJ; 

• Contribuir para o cálculo da Taça Eficiência 2021 (Art. 38, V do RGCO); 

• Contribuir para o Troféu Destaque 2021 (Art. 40 c/c Art. 38, V do RGCO). 

Data: 27 e 28 de novembro de 2021. 

Local: Associação Leopoldinense de Xadrez (ALEX). Rua Álvaro Alvim nº 48, Edifício Natal, 
Sala 905, Cinelândia, 20031-010, Rio de Janeiro, RJ. 

Como chegar: Metrô ou VLT: Saltar na estação Cinelândia.  

Participação: Jogadoras federadas pela FEXERJ, ativas e em situação regular. 

Procedimento para 
inscrição: 

Taxa de inscrição: Isento. Envie e-mail para inscricoes@fexerj.org.br informando 
que deseja participar do torneio. Informe também seu nome completo, data de 
nascimento, CPF e telefone para se inscrever. 

A inscrição deverá ser realizada impreterivelmente até o dia 25.11.2021 (quinta-feira). 
Todavia, poderão ser encerradas antecipadamente se for atingido o limite de 30 
participantes. 

Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas (para 13 ou mais participantes) 

Caso tenha menos participantes: 

• Com 5 ou 6 participantes: Schüring em 5 rodadas; 

• Com 7 a 12 participantes: Suíço em 5 rodadas. 

Programação: Congresso Técnico: 27.11.2021 12:30h 
1ª rodada: 27.11.2021 13:30h 
2ª rodada: 27.11.2021 16:00h 
3ª rodada: 27.11.2021 18:30h 
4ª rodada: 28.11.2021 10:00h 
5ª rodada: 28.11.2021 13:30h 
6ª rodada: 28.11. 2021 16:00h 
Encerramento: Após o término da última rodada 

Observações: 

• Caso alguma rodada seja suprimida, a escolha de qual será do árbitro.  

• Não haverá BYE ausente. 



 

 

Tempo de reflexão: 30 minutos para cada jogadora com bônus de 30 segundos por lance, no relógio 
digital, desde o primeiro lance (30’+30”). 

Tolerância: A tolerância será de 15 minutos após o momento em que o árbitro principal anunciar o 
início da rodada. 

Critérios de 
desempate: 

Caso seja utilizado o Sistema Suíço: 

1. Confronto direto 

2. Buchholz com corte do pior resultado 

3. Buchholz totais 

4. Sonneborn-Berger 

5. Maior número de vitórias (incluindo WO) 

6. Armageddon 

Caso seja utilizado o Sistema Schüring: 

1. Confronto direto 

2. Sonneborn-Berger 

3. Koya 

4. Maior número de vitórias (não inclui WO) 

5. Armageddon 

 

Premiação: 
Serão R$1.000,00 em prêmios, além de troféus e medalhas, divididos em: 
 
1º lugar Troféu + R$400,00 

2º lugar Medalha + R$250,00 

3º lugar Medalha + R$200,00 

4º lugar R$150,00 

  

Observações: • A organização do torneio irá providenciar peças e relógios.  

• Sem a permissão do árbitro, uma jogadora está proibida de ter um telefone 
celular ou outros meios eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos 
que esteja completamente desligado. 

• Qualquer objeto que possa emitir ruídos sonoros (como relógios de pulso, 
celulares, smartwatches, 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, a 
jogadora perderá a partida. 

Recomendações 
especiais em razão 
da pandemia de 
COVID-19: 

• O cumprimento do Decreto Municipal nº 49.335/2021 (passaporte sanitário) é 
obrigação de todos e o clube exige que todas apresentem o mesmo na portaria. 

• Durante a rodada, o uso de máscaras cobrindo todo o rosto, é obrigatório na 
área de jogo. A arbitragem poderá advertir a infratora conforme o Art. 12.9 das 
Leis da FIDE. 

• As jogadoras deverão providenciar álcool em gel conforme as recomendações 
sanitárias. Também poderão utilizar luvas descartáveis. 

• Para evitar aglomeração, as jogadoras não deverão circular ou parar em outras 
mesas e ao término de suas partidas, devendo comunicar o resultado para a 
arbitragem, recolher o material e se retirar do salão de jogos. 



 

 

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

• Os recursos deverão ser apresentados por escrito, assinados pela própria e em 
caso de menor, pelo representante legal. Devem ser interpostos mediante um 
preparo de R$100,00 que será devolvido caso o recurso seja julgado procedente. 

• O prazo para o encaminhamento dos recursos é de 10 minutos após o 
encerramento de cada rodada (incluindo a última) e deverão ser encaminhados 
ao Presidente do Conselho de Árbitros.  

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.  

 


