
 

 

 

Campeonatos Estaduais por 
Categorias de Idade 

(Sub-08 a Sub-20) – 2022 
 

Realização: FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Apoio: ESCOLA ELIEZER MAX (https://eliezermax.com.br/) 

Diretor do torneio: Marvio Darilho Salles (marviosalles@yahoo.com.br) 

Arbitragem: AI Marcelo Einhorn (marceloeinhorn@ig.com.br) e auxiliares 

Objetivos:  Desenvolver a prática do xadrez no Estado do Rio de Janeiro; 

 Apontar os campeões de cada categoria; 

 Promover a movimentação do Rating FEXERJ; 

 Contribuir para o cálculo da Taça Eficiência 2022 (Art. 38, V do RGCO); 

 Contribuir para o Troféu Destaque 2022 (Art. 40 c/c Art. 38, V do RGCO). 

Data: 25 e 26 de junho de 2022. 

Local: Escola Eliezer Steinbarg Max Nordau – Sede Laranjeiras. R. das Laranjeiras, 401 - 
Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 22240-005 

Participação: Federados, ativos e em situação regular na FEXERJ, de acordo com a faixa de idade, 
sendo: 

 Pré-Mirim Absoluto (Sub-08) – Nascidos em 2014 ou depois; 

 Mirim Absoluto (Sub-10) – Nascidos em 2012 ou depois; 

 Pré-Infantil Absoluto (Sub-12) – Nascidos em 2010 ou depois; 

 Infantil Absoluto (Sub-14) – Nascidos em 2008 ou depois; 

 Cadete Absoluto (Sub-16) – Nascidos em 2006 ou depois; 

 Infanto-Juvenil Absoluto (Sub-18) – Nascidos em 2004 ou depois; 

 Juvenil Absoluto (Sub-20) – Nascidos em 2002 ou depois.  

No ranking inicial dos torneios, será atribuída a cada jogador a sua categoria de idade, 
devendo ser fixada a de menor idade possível. 

Categorias com menos de 5 participantes serão aglutinadas na mais próxima acima, 
com exceção da Sub-20, que em caso de necessidade deverá ser aglutinada com a 
Sub-18. 

Taxa de inscrição: Valor normal:  R$50,00 (cinquenta reais). 

Farão jus à gratuidade de inscrição no torneio: 

 Os atletas federados que possuam vínculo com a Escola Eliezer Max. 

 PCD – Pessoa com Deficiência. É uma sigla utilizada para se referir às pessoas 
que possuem deficiência física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla (duas ou 
mais deficiências), de acordo com a Convenção da ONU dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência; 

 Os campeões de cada categoria do Campeonato Estadual por Categorias de 
Idade do ano de 2021; 

https://eliezermax.com.br/
mailto:marviosalles@yahoo.com.br
mailto:marceloeinhorn@ig.com.br


 

 

 Os jogadores com créditos abertos em valor suficiente para o pagamento da 
inscrição. 

Prazo para 
inscrição: 

Impreterivelmente até o dia 24.06.2022 (sexta-feira). 

Como se inscrever: As inscrições deverão ser realizadas via Plataforma Sympla (inscrição online). A 
Plataforma oferece várias opções de pagamento: cartão de crédito, boleto, PIX e débito 
em conta.  

A opção por boleto ficará indisponível alguns dias antes do encerramento das 
inscrições, devido ao prazo de compensação bancária. Dessa forma, não deixe para os 
últimos dias. O boleto vencido não pode ser pago. Deverá ser realizada outra inscrição 
se for o caso. 

Sugere-se optar pelas modalidades de pagamento via cartão de crédito ou PIX, as quais 
permitem maior flexibilidade em caso de desistência e estorno. As demais opções 
exigem interação do comprador com a Plataforma em caso de estorno para informar os 
dados bancários para devolução. 

Ao fazer a inscrição pelo Sympla, não é necessário enviar comunicação à FEXERJ. Em 
caso de desistência, o jogador deve informar a FEXERJ, via email para 
inscricoes@fexerj.org.br, até o último dia de inscrição. A organização da prova, então, 
irá utilizar os procedimentos de estorno do pagamento disponibilizados pela Plataforma 
Sympla. 

Jogadores que fizerem jus à gratuidade deverão solicitar a inscrição via e-mail 
inscricoes@fexerj.org.br. 

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

Caso tenha menos participantes em cada categoria: 

 Com 5 ou 6 participantes: Schüring Round-Robin (5 rodadas); 
 Com 7 a 12 participantes: Suíço em 5 rodadas. 

Programação: Congresso Técnico 25.06.2022 09:30h 

1ª rodada: 25.06.2022 10:00h 

2ª rodada: 25.06.2022 13:30h 

3ª rodada: 25.06.2022 16:00h 

4ª rodada: 26.06.2022 10:00h 

5ª rodada: 26.06.2022 13:30h 

6ª rodada: 26.06.2022 16:00h 

Encerramento: Após o término da última rodada 

 Obs.: Não haverá BYE ausente. 

Caso, para alguma categoria o torneio venha a ser realizado em 5 rodadas, será 
suprimida a rodada de domingo pela manhã. 

Tempo de reflexão: 45 minutos para cada jogador com bônus de 15 segundos por lance, no relógio 
digital (45’+15”). 1hFA no relógio analógico. Preferência de utilização pelo relógio 
digital. 

Tolerância: A tolerância será de 30min após o momento em que o árbitro principal anunciar o início 
da rodada. 

Critérios de 
desempate: 

No Sistema Suíço: 

1. Confronto direto 
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2. Buchholz com corte do pior resultado 

3. Buchholz totais 

4. Sonneborn-Berger 

5. Maior número de vitórias (incluindo WO) 

6. Armageddon 

No Sistema Schüring: 

1. Confronto direto 

2. Sonneborn-Berger 

3. Koya 

4. Maior número de vitórias (incluindo WO) 

5. Armageddon 

Premiação: Em cada categoria, premiar-se-á: 

1º lugar – Troféu e título de Campeã(o) Estadual Absoluto(a) da categoria; 

2º lugar – Troféu; 

3º lugar – Troféu. 

Em caso de aglutinação de categorias, o título de campeã(o) de cada categoria será 
atribuído à(ao) jogador(a) que obtiver a melhor colocação na sua categoria. 

Cada jogador compete apenas pela premiação da categoria realizada. 

Observações:  Os jogadores devem comparecer com peças e relógios de xadrez em 
perfeito estado de funcionamento. 

 Qualquer aparelho eletrônico (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, o jogador perderá a 
partida. 

 É expressamente proibido o ingresso e permanência nas dependências do local 
do evento com vestimenta ou acessórios (mochila, broche ou pin, adesivo, 
máscaras, bandeiras, etc.) alusivos a qualquer ideologia política. A arbitragem 
poderá advertir os infratores durante a competição conforme o Art. 12.9 as Leis 
da FIDE. 

 Excetuando-se a categoria Sub-08, é obrigatória a anotação das partidas nas 
planilhas fornecidas pela FEXERJ até que o jogador atinja, pela primeira vez, o 
limite inferior de cinco minutos de tempo de reflexão no relógio. 

Recomendações 
especiais em razão 
da pandemia de 
COVID-19: 

 Caso esteja em vigor no município a exigência do passaporte sanitário atestando 
a vacinação, o mesmo poderá ser exigido pelo local que sedia o evento. A 
FEXERJ não se responsabilizará se alguém tiver seu acesso impedido por esta 
razão. 

 Caso esteja em vigor no município a exigência do uso de máscara em locais 
fechados, tal medida será obrigatória na área de jogo durante toda a rodada. A 
arbitragem poderá advertir o infrator conforme o Art. 12.9 das Leis da FIDE. 

 Para evitar aglomeração, os jogadores 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. 

 Não será permitido comer ou beber no salão de jogos. 



 

 

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

 Não serão aceitos recursos contra decisões do árbitro no final acelerado. 

 Os recursos deverão ser apresentados por escrito, assinados pelo próprio 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.  

 


