Regulamento II NIKITY BLITZ 2022
O Xadrez Aplicado, tem o prazer de convidá-lo para participar do II NIKITY BLITZ 2022 que será realizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro no dia 03 de setembro de
2022.
1)

OBJETIVOS
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

2)

Declarar o campeão do II NIKITY BLITZ - 2022;
Movimentação de rating FIDE/CBX BLZ;
Congregar a comunidade enxadrística brasileira;
Promover o Xadrez no Brasil.

LOCAL

Salão de Convenções do Hotel H - Rua Dr. Paulo Alves, 14 - bairro do Ingá, Niterói,
Rio de Janeiro.
3)

PARTICIPAÇÃO

O II NIKITY BLITZ - 2022 é um torneio aberto a qualquer enxadrista que possua
cadastro e ID CBX. Os jogadores estrangeiros precisam ter ID FIDE. Não é necessário estar
com a anuidade CBX/2022 quitada.
4)

INSCRIÇÃO
Taxa de Inscrição: R$ 120,00, com valores promocionais:

Co.
2

Evento
II Nikity Blitz 2022

TABELA DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS
Até 30/04 Até 15/05 Até 15/06
R$ 70,00

R$ 80,00

R$ 90,00

Até 15/07

Até 30/08

R$ 100,00

R$ 120,00

Caso o jogador desejar participar de mais de uma atividade no evento, verificar a
tabela de combos no folder do torneio. www.niteroichessopen.com.br.
1)

Estão isentos de pagamento da taxa de Inscrição para GMs, MIs, WGMs e WMIs.

2)
As inscrições são pessoais e intransferíveis. Não serão realizados créditos ou
devoluções.

As inscrições e pagamentos poderão ser realizados com cartão
de crédito ou boleto bancário, em plataforma segura, somente
através do site https://www.sympla.com.br/ii-niteroi-chess-open2022__1491595.

É necessário preencher corretamente, a Ficha de Inscrição, com os seguintes
dados: Nome Completo do participante, CPF (brasileiros e estrangeiros residentes no
Brasil), Data de Nascimento, Clube/Cidade, Telefone, ID CBX e ID FIDE (se existir ou para
estrangeiros). Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do e-mail:
inscricoes@niteroichessopen.com.br.
Acompanhe o seu registro no torneio através do Chess-Results https://chessresults.com/tnr612047.aspx?lan=10&art=0&turdet=YES&flag=30
O prazo de inscrição encerra-se no dia 03 de setembro de 2022, às 12 horas.
Para informações sobre ID CBX acesse o site www.cbx.org.br
Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação do registro na CBX/FIDE.
Jogadores estrangeiros precisam informar seu ID FIDE.
5)

PREMIAÇÃO

A premiação do II Nikity Blitz 2022 será de R$ 3.000,00 (três mil reais) sendo
dividida da seguinte forma:
GERAL

1º
2º
3º
4º
5º

800,00
600,00
450,00
300,00
250,00

1º

Feminino
300,00

U1800
300,00

Observações:
A premiação em dinheiro não será dividida e não é cumulativa. O premiado fará
jus ao prêmio de maior valor. A premiação será entregue na cerimônia de premiação ao
fim do torneio II NIKITY BLITZ - 2022, sendo necessária a presença dos premiados. A
ausência, ou não justificativa por escrito, implica no não recebimento do prêmio.

6)

PROGRAMAÇÃO
Data: 03 de setembro de 2022
Horário
12:00h

Encerramento das inscrições

13:30h

Congresso Técnico

14:00h

1ª Rodada

14:15h

2ª Rodada

14:30h

3ª Rodada

14:45h

4ª Rodada

15:00h

5ª Rodada

15:15h

6ª Rodada

15:30h

7ª Rodada

15:45h

8ª Rodada

16:00h

9ª Rodada

16:15h

7)

Atividade

Premiação e Encerramento

SISTEMA DE DISPUTA E RITMO DE JOGO

O sistema de disputa será Sistema Suíço (SS) em 9 (nove) rodadas.
O ritmo de jogo será de 03 minutos com acréscimo de 2 segundos por lance.
8)

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Serão adotados os seguintes critérios de desempate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Confronto Direto (código 11);
Buchholz com corte do pior resultado (código 37);
Buchholz Totais (código 37);
Sonneborn-Berger (código 52)
Maior nº de vitórias (código 68);
Persistindo empate, sorteio.

O programa de emparceiramento usado será o Swiss Manager não cabendo recurso.

9)

TEMPO DE W.O.
O tempo de W.O. será de 3 minutos após o Árbitro anunciar o início da rodada.

10)

MATERIAL

Haverá tabuleiros e jogos de peças disponíveis em todas as mesas, e por esse motivo,
o jogador não poderá trocar o mesmo por outro material qualquer.

NECESSÁRIO LEVAR RELÓGIO DIGITAL.

11)

RESULTADOS

Resultados e boletins, cobertura oficial:
https://www.niteroichessopen.com.br/
https://chess-results.com/tnr612047.aspx?lan=10&art=0&turdet=YES&flag=30

12)

MISCELÂNEA
a) Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de anotações,

livros, fontes de informações ou conselhos, ou analisar em outro tabuleiro;
b) O jogador está proibido de ter um telefone celular, Smartwatch ou outros

meios eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos que esteja
completamente desligado e acondicionado em local definido pela Arbitragem.
Se qualquer dispositivo produzir som, o jogador perderá a partida. O oponente
deverá vencer;
c) É proibido aos espectadores, no Ambiente de Jogo, o manuseio de celulares,

tablets e outros dispositivos eletrônicos que estejam rodando aplicativos de
análise de Xadrez;
d) O torneio seguirá o preconizado no FIDE Handbook (A – 09. Anti-Cheating

Regulations / Anti-Cheating Protection Measures);
e) 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;
f)

É proibido fumar no salão de jogos e nas áreas internas do Hotel;

g) É proibido aos espectadores lerem livros relacionados ao Xadrez, na Área de

Jogo, durante o torneio;

h) É proibido a manifestação política dos participantes, no Ambiente de Jogo;
i)

13)

Deverá ser seguido as Normas de Segurança Sanitária, vigente durante o
período de realização do torneio. Em adição, deverá ser seguido o preconizado
no Anexo I deste Regulamento.

EQUIPE DE ARBITRAGEM E DIREÇÃO DA PROVA

Diretores de Prova: Andrey Czertok, MF José Costa e André Reale.
E-mail: direcao@niteroichessopen.com.br
Árbitro Chefe: AI Elcio Mourão [2122545] e equipe.
E-mail: arbitragem@niteroichessopen.com.br

14)

DOS RECURSOS
1) Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira
rodada.
2) A competição será regida pelas Leis do Xadrez aprovadas no 88º Congresso da FIDE
em Goynuk, Antália, Turquia.
3) Por ocasião do Congresso Técnico (CT), será definido o Comitê de Apelação,
composto por um presidente, 2 titulares e 2 suplentes. A taxa do recurso será de
R$100,00 e o prazo será de 3 minutos após o término da rodada.
4) Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do evento.
5) Maiores informações: Com o Árbitro AI
Elcio Mourão, e-mail
arbitragem@niteroichessopen.com.br ou com o Diretor do Torneio, Andrey Czertok,
e-mail direcao@niteroichessopen.com.br e telefone (21) 98195.8252.

Niterói, 16 de fevereiro de 2022.
Andrey Czertok, MF José Costa, Andre Reale e
AI Elcio Mourão

