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I Aberto FEXPA U2200 
 

R E G U L A M E N T O  

 

REGULAMENTO 

1) LOCAL: 

ANDRADE HOTÉIS – HANGAR HOTEL 

 

 

2) DIREÇÃO E ARBITRAGEM: 

Direção: Edvaldo da Cruz Costa 

Árbitro Principal: AN Anderson Carvalho da Costa 

Árbitro Auxiliar: AA Joel Gomes 
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3) OBJETIVO: 

Possibilitar o intercâmbio entre os atletas de diversas localidades, desenvolvimento dos 

atletas locais em ambiente de competição de alto nível, além de formar e movimentar ratings 

CBX e FIDE. 

 

4) SISTEMA E RITMO DE JOGO: 

Sistema: Suíço em 6(seis) rodadas 

Ritmo: 2h nocaute (relógio analógico) ou 1h30min com bônus de 30 segundos por 

lance (relógio digital) 

Programa de Emparceiramento: Swiss Manager 

 

5) CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

1º  Resultado Individual [11] 

2º  Buchholz com corte do pior resultado [37] 

3º  Buchholz sem corte [37] 

4º  Maior número de vitórias [12] 

5º  Maior número com peças pretas [53] 

6º  Sorteio. 

 

6) PROGRAMAÇÃO: 

Dia 19/05/17, sextafeira  

13h30min  Congresso Técnico  

14h00min  I Rodada  

19h00min  II Rodada 

Dia 20/05/17, sábado  

14h00min  III Rodada  

19h00min  IV Rodada 

Dia 21/05/17, domingo  

09h00min  V Rodada  

14h00min  VI Rodada  

Premiação e encerramento logo após o término da VI rodada 
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7) PREMIAÇÃO: 

Campeão:  R$ 500,00 + Troféu 

2º Lugar:  R$ 350,00 + Troféu 

3º Lugar:  R$ 200,00 + Troféu 

4º Lugar: R$ 150,00 + Medalha 

5º Lugar: R$ 120,00 + Medalha 

6º Lugar: R$ 100,00 + Medalha 

7º Lugar: R$ 80,00 + Medalha 

8º Lugar: R$ 70,00 + Medalha 

Campeã Feminina:  R$ 100,00 + Troféu 

Melhor sub-2000:  R$ 100,00 + Medalha 

Melhor sub-1800:  R$ 80,00 + Medalha 

Melhor sub-1700: R$ 50,00 + Medalha 

Melhor sub-1600: R$ 50,00 + Medalha 

Melhor Veterano (S50): R$ 50,00 + Medalha 

Melhor Sub-18:  Medalha 

Melhor Sub-16:  Medalha 

Melhor Sub-14:  Medalha 

Melhor Sub-12: Medalha 

 

8) VAGAS, INSCRIÇÃO E CADASTRO CBX e FEXPA: 

Número de Vagas: 

80 participantes. 

 

Inscrição: O Valor da Inscrição será R$ 100,00 (cem reais), mas teremos valores 

promocionais para inscrições antecipadas conforme abaixo: 

 

FASE 1 > Inscrições confirmadas até 31/03/2017: 

Geral: R$70,00 

Veteranos (S60) e menores de 18 anos: R$ 40,00 

 

FASE 2 > Inscrições confirmadas até 30/04/2017: 

Geral: R$80,00 

Veteranos (S60) e menores de 18 anos: R$ 50,00 (até 18/05/17) 

 

Para os atletas filiados FEXPA 2017, as inscrições terão o custo de R$ 80,00 (oitenta reais) 

até o dia 18/05/2017 (véspera do torneio). 

IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições no dia do evento. 
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O valor da inscrição deverá ser pago, por meio, exclusivamente, de depósito ou de 

transferência bancária para a seguinte conta: 

 

Banco Itaú (341), AG: 6314 , C/C: 10129-3 

Federação de Xadrez do Pará 

CNPJ: 07.649.695/0001-86 

 

A inscrição estará garantida com o envio dos seguintes dados para 

financeiro.fexpa@gmail.com até o dia 18 de maio de 2017. 

 Nome completo e data de Nascimento: 

 Sigla da federação; 

 Respectivos ID CBX e ID FIDE (para quem tem registro na FIDE); 

 Comprovante de pagamento de inscrição; 

 Número do WhatsApp. Teremos um grupo criado específico com os inscritos. 

 

Cadastro CBX e FEXPA: 

 

IMPORTANTE: Para participação no torneio, o enxadrista deverá estar em dia com a anuidade 

da CBX e FEXPA (se o atleta for do Pará), condição essa que será rigorosamente observada pela 

direção da prova antes do início da 1ª rodada.  

O cadastro de enxadristas sem ID CBX e o pagamento da respectiva anuidade, deverão ser 

feitos no site da CBX, http://www.cbx.org.br, link Cadastro Geral. 

Para atletas cuja UF seja o Pará, a anuidade atleta Fexpa 2017 deve ser quitada realizando o 

depósito no valor equivalente (Adulto: R$ 30,00 e Menor: R$ 20,00) na mesma conta da 

Federação já informada acima. O atleta pode realizar o depósito do valor da inscrição + 

anuidade fexpa, bastando informar no e-mail de inscrição para a organização dar a quitação. 

 

 

9) TOLERÂNCIA E BYE AUSENTE 

Para os jogadores será tolerado atraso de até 1 hora, após o início das rodadas. 

Será permitido bye ausente com 0,5 ponto apenas na primeira rodada, se solicitada pelo e-

mail financeiro.fexpa@gmail.com até do dia 18/05/2017. 

 

10) MATERIAL DE JOGO 

O jogador condutor das peças brancas deverá apresentar o jogo de peças tamanho oficial, 

enquanto o condutor das peças negras deve apresentar o relógio em perfeito estado. Os 

relógios digitais DGT 2010 terão preferência. 

A organização terá jogos e relógios analógicos disponíveis para empréstimo. 

 

http://www.cbx.org.br/
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11) COMITÊ DE APELAÇÃO E RECURSO 

Comitê: Constituído de um presidente, dois membros titulares e dois suplentes eleitos no 

congresso técnico. 

Recursos: Reclamação relacionada com o desenvolvimento do torneio deverá ser formulada 

por escrito e entregue ao árbitro principal, no prazo máximo de meia hora a contar da 

ocorrência do fato. 

Da decisão do árbitro, cabe recurso ao Comitê de Apelação, observando o ritual estabelecido 

pela FIDE. Para solicitar o recurso, deve ser depositada ao diretor geral a taxa de R$300,00 

(trezentos reais) que só será reembolsada ao reclamante em caso de decisão do Comitê que 

lhe seja favorável, ou que seja considerada justa a sua motivação, pelo comitê. 

 

12) HOSPEDAGEM 

Os interessados em se hospedar no ANDRADE HOTÉIS - HANGAR HOTEL (ver item 1 deste 

Regulamento), local do evento, deverão entrar em contato na recepção (Srta. Karina Ribeiro), 

pelo telefone (91)3355-7370, E-mail: recepcao@hotelhangar.com.br e avisar que vão 

participar do torneio de xadrez. 

Seguem os valores promocionais das diárias para o torneio: 

- Apto. Individual – R$ 150,00 – Apto. Duplo – R$170,00 – Apto. Tríplo – R$ 200,00. 

 

13) CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

i. Durante a partida, é proibido o jogador portar celular e/ou outro meio eletrônico de 

comunicação ou qualquer outro dispositivo capaz de sugerir-lhe lances na área de jogo. Se 

for evidente que o jogador trouxe tais equipamentos eletrônicos para o ambiente de jogo, 

deverá perder a partida. O oponente deverá vencer. Será permitido, entretanto, armazenar 

telefone celular em uma bolsa do jogador, desde que o dispositivo esteja completamente 

desligado. O jogador, contudo, está proibido de carregar a bolsa tendo consigo tal 

dispositivo, sem a permissão do árbitro. 

ii. Os jogadores deverão portar caneta e zelar pela correta anotação das partidas nas 

súmulas. 

iii. Durante a rodada será proibido ao jogador se ausentar do ambiente de jogo sem a 

autorização do árbitro; 

iv. Serão terminantemente proibidas as análises post mortem na área de jogo; 

v. Serão permitidas fotos na área de jogo somente nos primeiros vinte minutos da rodada; 

vi. Será expressamente vedada bebida alcoólica e fumo dentro da área de jogo; 

vii. O “ambiente de jogo” é composto pela área de jogo, banheiros, área do café e água, área 

reservada para fumantes e halls de ligação entre essas áreas. A “área de jogo” é o lugar onde 

as partidas serão disputadas. 

viii. O torneio será regido pelas Leis de Xadrez da FIDE, atualmente em vigor. 
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14) CONTATOS 

 

Edvaldo da Cruz Costa 

E-mail: financeiro.fexpa@gmail.com 

Telefone: (91)99166-1009 (whatsapp) 

 

15) DIVULGAÇÃO DO TORNEIO 

 

http://www.fexpa.wordpress.com 

No Facebook através da página: @XadrezdoPara  

No Instagram através do perfil: @XadrezdoPara 

 

16) DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Os casos omissos serão decididos pela direção do torneio. A inscrição neste torneio implica a 

plena aceitação deste regulamento. 

 

 

 

 

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2017 

EDVALDO DA CRUZ COSTA 

DIRETOR 

 

 

 


