
II ABERTO DE XADREZ RÁPIDO DA 

COSTAVERDE  

 REGULAMENTO. 

 

1) REALIZAÇÃO: CXPAR – Clube de Xadrez de Paraty e Angra dos 

Reis; 

2) APOIO: FEXERJ- Federação de Xadrez do Estado do Rio de 

Janeiro, Prefeitura de Angra dos Reis, Scretaria Executiva de 

Esportes e Lazer, Chess.com, Colégio Estadual Nazira Salomão, 

AXJPG- Academia de Xadrez João Paulo Galindo, Prof. Richard 

Marx, Feirinha Esporte Clube e Gráfica Reis; 

3) DIRETOR DO TORNEIO: AA João Paulo Galindo 

(contato.cxpar@gmail.com); 

4) ARBITRAGEM: AA Richard Marx (contato.cxpar@gmail.com); 

5) OBJETIVOS: Desenvolver a pratica do xadrez na Região Costa 

Verde, promover o intercambio da comunidade enxadrística e 

apontar o Campeão do II Aberto de Xadrez Rápido da Costa Verde; 

6) DATA: 11/02/2023; 

7) LOCAL: Colégio Estadual Nazira Salomão, Rua Frei Inácio, nº82, 

Centro, Angra dos Reis-RJ; 

8) PARTICIPAÇÃO: O torneio é um evento aberto a todos os 

enxadristas, aqueles que tiverem id FEXERJ, CBX ou FIDE, favor 

fornecer no ato da inscrição para efeito de emparceiramento (não 

haverá cálculo de rating); 

9) TAXA DE INSCRIÇÃO: R$30,00 (trinta reais). Menores de 18 

anos e jogadores veteranos ( 60 anos ou mais) pagam meia; 

10) PRAZO PARA INSCRIÇÃO: Impreterivelmente até dia 

09/02/2023 (quinta-feira). As inscrições serão encerradas se for 

atingido o total de 60 participantes; 

11) COMO SE INSCREVER: As inscrições deverão ser realizadas 

unicamente via pix através na chave (24) 999205898 (telefone) em 

nome de João Paulo Savvas Galindo dos Santos.  O comprovante 

deverá ser enviado para o número (24) 999205898 (João Paulo 

Galindo). Só serão efetivadas as inscrições cujos comprovantes 

forem enviados para o referido número NO PRAZO 

INDICADO; 

12) SISTEMA DE JOGO: Suíço em até 6 rodadas ou Schüring (caso 

tenhamos apenas 7 participantes ou menos); 
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13) PROGRAMAÇÃO:  

Congresso Técnico = 09:30h; 

1ª Rodada = 10h; 

2ª Rodada = 10:40h; 

3ª Rodada = 11:20h; 

4ª Rodada = 12h; 

5ªRodada = 12:40h; 

6ªRodada = 13:20h; 

Encerramento e Premiação = Após o término da última rodada; 

Obs: Não haverá bye ausente. 

14) TEMPO DE REFLEXÃO: 10min+5s; 

Obs: Caso não haja relógios digitais com acréscimo para todos, será 

adotado o tempo 15min+0s. Para as mesas que dispuserem de 

relógios digitais, ficará mantido o tempo 15min + 5s. 

15)  TOLERÂNCIA: O tempo de tolerância será de 10 minutos após a 

autorização do início da rodada pelo árbitro; 

16) CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

1. Confronto Direto;  

2. Buchholz com corte do pior resultado;  

3. Buchholz totais;  

4. Sonnenborn-Berger; 

5. Maior número de vitórias; 

6. Armagedon; 

17) PREMIAÇÃO: Troféu + plano diamante do Chess.com por um 

ano ao campeão, troféu + plano diamante do Chess.com por 6 

meses ao vice-campeão, troféu + plano diamante do Chess.com 

por 6 meses ao 3º colocado, medalha + plano diamante do 

Chess.com por um ano para o melhor atleta filiado ao CXPAR, 

medalha + plano diamante do Chess.com por um ano + livro 

autografado pelo GM Mequinho para a melhor atleta feminino, 

medalha + plano diamante do Chess.com por um ano + livro 

autografado pelo GM Mequinho para o melhor atleta sub-11, 

medalha + plano diamante do Chess.com por um ano + livro 

autografado pelo GM Mequinho para o melhor atleta sub-15, 

medalha + plano diamante do Chess.com por um ano para o 

melhor atleta sub-18, medalha + plano diamante do Chess.com 

por um ano para o melhor atleta veterano (a cima de 60 anos); 

Obs: A premiação não será cumulativa. Por exemplo: o atleta que 

ganhou o troféu de 3º lugar não poderá receber a medalha de melhor 

jogador CXPAR. Levará à premiação de maior valor. A premiação 

de menor valor será entregue ao 2º melhor da respectiva categoria; 



Obs2: Para os premiados adquirirem direito as assinaturas diamante 

do chess.com, deverão estar fazendo parte do clube do CXPAR no 

Chess.com. 

 

18) OBSERVAÇÕES:  

1. Os jogadores deverão comparecer munidos de jogo de 

peças, tabuleiros e relógios de xadrez. Todavia o CXPAR 

emprestará o material de xadrez que possuir em 

quantidade limitada; 

2. Qualquer objeto eletrônico de comunicação ou que possa 

emitir ruídos sonoros (como relógios de pulso, smartwatches, 

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; 

3. O II Aberto de Xadrez Rápido da Costa Verde valerá como a 1ª 

Etapa do Circuito de Xadrez Rápido do CXPAR de 2023; 

4. O Campeão do II Aberto de Xadrez Rápido da Costa Verde obterá 

5 pontos na disputa do Circuito de Xadrez Rápido do CXPAR de 

2023, assim como o Vice campeão obterá 3 pontos, o 3º lugar 2 

pontos, os 4º e 5º lugares obterão 1 ponto cada um. No final do 

ano serão premiados os 3 jogadores com maior número de pontos 

alcançados  no Circuito que contará com 4 etapas ao longo de 

2023;   

 

19) RECURSOS: Não serão aceitos recursos contra este regulamento 

após o início da primeira rodada; 

20) 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. 

 

 

 

 

 



 

                    

 

             

 

 


