
 

 

 

CAMPEONATOS ESTADUAIS FEMININOS 
DE XADREZ BLITZ E RÁPIDO – 2022 

 

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

Apoio: NXN – NÚCLEO DE XADREZ DE NITERÓI 

Diretor do torneio: Gilvan Nóbrega dos Santos (vangill@yahoo.com.br) 

Arbitragem: AA Flavio Silva Almeida (flavioemx@gmail.com) 

Objetivos: 

 

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

• Apontar as campeãs estaduais femininas de xadrez blitz e rápido de 2022; 

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

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

Data: 14 de janeiro de 2023 (vide Art. 16 caput e §1º do RGCO) 

Local: NXN – Núcleo de Xadrez de Niterói. R. Professor Lara Villela, 176 - Ingá - Niterói/RJ. 
O Núcleo funciona dentro do Clube Português de Niterói. 

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

Jogadoras não federadas que quiserem participar deverão concluir o processo de 
filiação na FEXERJ até o último dia de inscrição, mediante o envio da ficha de 
registro assinada pelo diretor de seu clube. O pedido deverá estar regular, de acordo 
com o Regulamento Geral de Registro e Transferência da FEXERJ. Opcionalmente, 
podem solicitar convite à FEXERJ por meio do e-mail de inscrição, o que será avaliado 
caso a caso, e se houver ainda vagas disponíveis para preenchimento. 

Procedimento para 
inscrição: 

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

A inscrição deverá ser realizada impreterivelmente até o dia 13.01.2023 (sexta-feira). 
Todavia, poderão ser encerradas antecipadamente se for atingido o limite de 23 
participantes. 

Sistema de jogo: Estadual Feminino de Xadrez Blitz 

• De 5 a 6 participantes: Schüring (double round-robin) 

•  De 7 a 14 participantes: Schüring (round-robin) 

•  Acima de 14 participantes: Suíço em 9 rodadas 

Estadual Feminino de Xadrez Rápido 

• De 5 a 6 participantes: Schüring (round-robin) 

•  De 7 a 14 participantes: Suíço em 5 rodadas 

• Acima de 14 participantes: Suíço em 6 rodadas 
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Programação: 
Estadual Feminino de Xadrez Blitz 

Congresso Técnico: 14.01.2023 09:45h 

1ª rodada: 14.01.2023 10:00h 

Demais rodadas estão programadas para ocorrer em sequência, sem intervalos. 

Encerramento: Após o término da última rodada 

 
Estadual Feminino de Xadrez Rápido 

Congresso Técnico: 14.01.2023 14:00h 

1ª rodada: 14.01.2023 14:20h 

2ª rodada: 14.01.2023 15:10h 

3ª rodada: 14.01.2023 16:00h 

Intervalo: 14.01.2023 16:50h 

4ª rodada: 14.01.2023 17:20h 

5ª rodada: 14.01.2023 18:10h 

6ª rodada: 14.01.2023 19:00h 

Encerramento: Após o término da última rodada 

 
Obs.: Os horários do Estadual Feminino de Xadrez Rápido poderão ser antecipados se 
todas as partidas da rodada terminarem antes do previsto. As jogadoras deverão 
acompanhar as decisões do árbitro nesse sentido, a fim de não incorrerem em WO. Não 
haverá bye ausente. 
 

Tempo de reflexão: Estadual Feminino de Xadrez Blitz: 3min + 2s para cada jogadora. 

Estadual Feminino de Xadrez Rápido: 15min + 5s para cada jogadora. 

Tolerância: As jogadoras deverão estar presentes no início do Congresso Técnico. Aquelas que não 
estiverem presentes serão removidas do emparceiramento. 

Critérios de 
desempate: 

Caso seja utilizado o Sistema Suíço: 

1. Confronto direto 

2. Buchholz com corte do pior resultado 

3. Buchholz totais corrigidos 

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: Em cada campeonato, premiar-se-á: 

1º lugar Troféu 

2º lugar Troféu 

3º lugar Troféu 
 

Observações: A organização do evento irá providenciar o material de jogo. 

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, a jogadora 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.  

No emparceiramento será utilizado o Rating FEXERJ (de xadrez standard). No entanto, 
os torneios não valerão para o cômputo de Rating FEXERJ. 

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.  

 


