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Regulamento II NITERÓI CHESS OPEN 2022 

 

O Xadrez Aplicado, tem o prazer em convidá-lo para participar do Aberto do Brasil - II 
NITEROI CHESS OPEN 2022 que será realizado na cidade de Niterói, RJ de 01 (quinta-feira) a 07 
(quarta-feira) de setembro de 2022. 

 
 

1) OBJETIVOS 
 

1. Declarar o campeão do II NITERÓI CHESS OPEN 2022; 
2. Movimentação de rating FIDE/CBX; 
3. Incentivar o turismo esportivo e cultural na cidade de Niterói; 
4. Contribuir para a melhoria do nível técnico do xadrez brasileiro; 
5. Incentivar a participação feminina, comemorando o Ano da Mulher no Xadrez; e 
6. Congregar a comunidade enxadrística brasileira. 

 

2) LOCAL 
 

Salão de Convenções do Hotel H, localizado na Rua Dr. Paulo Alves 14, Ingá, Niterói, Rio 
de Janeiro. CEP 24210-445 – Tel. (21) 3174-5055. 

 
 

3) PARTICIPAÇÃO 
 

O II NITEROI CHESS OPEN 2022 é um torneio aberto a qualquer enxadrista. É necessário 
cadastro na CBX e estar quite com a anuidade CBX 2022. Os estrangeiros deverão informar 
somente o número de ID FIDE(FIN). 

 
Evento limitado a 250 jogadores, podendo ser ampliado com a flexibilização das regras 

sanitárias. Haverá uma lista de espera. 
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4) TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

TABELA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

Cod. Evento Até 
30/04 

Até 
31/05 

Até 
30/06 

Até 
31/07 

Até 
29/08 

1 II Niterói Chess Open 2022 220,00 250,00 300,00 350,00 440,00 

 
Verifique a nossa tabela de COMBOS no folder do torneio ou no site da inscrição na plataforma 
Sympla. 

 
1) Estão isentos de pagamento da taxa de Inscrição: 

 
1.1) GMs, MIs, WGMs e WMIs; 
1.2) Enxadristas da categoria feminino até 30/04/2022; 

 

2) GMs e MIs poderão ter hospedagem, em quarto duplo, sob consulta, se confirmado até 
15/04/2022. (Vagas limitadas).  

 

3) Acima de 60 anos, menores de 18 anos terão direito a 50% do valor integral, somente do 
torneio aberto, saindo o valor da inscrição no valor de R$ 220,00; e 

 

4) MF e MN terão direito a 50% do valor integral, somente do torneio aberto, saindo o valor 
da inscrição no valor de R$ 220,00 até 30/04; 

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

 
 
 

 
As inscrições e pagamentos poderão ser realizados, em plataforma 
segura, somente através do site https://www.sympla.com.br/ii-niteroi-
chess-open-2022__1491595 
 

 

 
É necessário preencher corretamente os dados, Nome Completo do participante, CPF, 

Data de Nascimento, Clube, endereço, Telefone, ID CBX e ID FIDE (se existir ou para 
estrangeiros). Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do e-mail: 
inscricoes@niteroichessopen.com.br 

 
O prazo de inscrição encerra-se no dia 29 de agosto de 2022, às 20 horas. 

 

Para informações sobre ID CBX acesse http://www.cbx.org.br 
 

  

https://www.sympla.com.br/ii-niteroi-chess-open-2022__1491595
https://www.sympla.com.br/ii-niteroi-chess-open-2022__1491595
mailto:inscricoes@niteroichessopen.com.br
http://www.cbx.org.br/
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Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação pelo 
interessado da taxa CBX/FIDE de 2022, através de consulta ao site da CBX ou envio de 
comprovante de pagamento. Jogadores estrangeiros estão dispensados da taxa CBX, mas 
precisam informar seu ID FIDE. 

  
Acompanhe a seu registro no torneio através do Chess-Results https://chess-
results.com/tnr612025.aspx?lan=10 

 
Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação pelo interessado 

da taxa CBX/FIDE de 2022, através de consulta ao site da CBX ou envio de comprovante de 
pagamento. Jogadores estrangeiros estão dispensados da taxa CBX, mas precisam informar seu 
ID FIDE.  
 

5) PREMIAÇÃO 
 

A premiação do II NITEROI CHESS OPEN 2022 será de R$ 32.000,00, sendo dividido da 
seguinte forma: 

 
 

 GERAL 

1º 6.000,00 

2º 4.000,00 

3º 3.000,00 

4 º 2.500,00 

5 º 2.000,00 

6 º 1.500,00 

7 º 1.000,00 

8 º 1.000,00 

9 º 1.000,00 

10 º 1.000,00 

 

 

 

 

 Feminino 

1º 
1.500,00 

2º 
900,00 

3º 
600,00 

 

 

 

 

 

https://chess-results.com/tnr612025.aspx?lan=10
https://chess-results.com/tnr612025.aspx?lan=10


 

4 
 

 U2200 U2000 U1800 +50 +65 Local* 

1º 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

2º 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

3º 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

*Categoria Local refere-se ao enxadrista residente no município de  Niterói. 
 
 

 DESTAQUE CATEGORIAS( Masculino e Feminino) 

 Sub18 Sub16 Sub 14 Sub12 Sub10 Sub08 Delegação 

1º 
Medalha 

 
 

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 somente na cerimônia de 
encerramento, sendo necessária a presença dos premiados. A ausência, ou não justificativa 
por escrito, implica no não recebimento do prêmio. 
 

6) PROGRAMAÇÃO   

Datas: 01 a 07 de setembro de 2022 
 

Data Horário Atividade 

 
 

01/09/2022(Quinta) 

17:30h Credenciamento e Abertura 

19:00h Congresso Técnico 

19:30h 1ª Rodada 

 
02/09/2022(Sexta) 

13:30h 2ª Rodada 

19:30h 3ª Rodada 

03/09/2022(Sábado) 19:30h 4ª Rodada 

 
04/09/2022 (Domingo) 

13:30h 5ª Rodada 

19:30h 6ª Rodada 

05/09/2022 (Segunda) 19:30h 7ª Rodada 

06/09/2022 (Terça) 19:30h 8ª Rodada 

 
07/09/2022(Quarta) 

13:30h 9ª Rodada 

17:30h Premiação e Encerramento 
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7) SISTEMA DE DISPUTA E RITMO DE JOGO 
 

O sistema de disputa será o Sistema Suíço (SS) em 9 (nove) rodadas. 

O ritmo de jogo será de 90 minutos com acréscimo de 30 segundos por lance. 

 
 

8) BYE AUSENTE (0,5) e NÃO EMPARCEIRAMENTO 
 

Bye ausente, com direito a 0,5 (meio ponto), será admitido no máximo 1 (um) e 
somente até a 5ª rodada.  

 
Solicitação de não emparceiramento poderá ser solicitada em qualquer rodada e o 

número de vezes que desejar.  
 
§ O Pedido de bye ausente ou não emparceiramento deverá ser feito em tempo hábil 

(1 hora antes do horário previsto para liberação do emparceiramento da 1ª rodada e antes 
do término das rodadas em andamento, de maneira a ser válido para a rodada 
subsequente), através do e-mail arbitragem@niteroichessopen.com ou do formulário 
disponibilizado pela arbitragem. 

9) CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Serão adotados os seguintes critérios de desempate: 

9.1) Confronto Direto (código 11); 
9.2) Buchholz com corte de dois piores resultados (código 37); 
9.3) Buchholz Totais (código 37); 
9.4) Sonneborn-Berger (código 52) 
9.5) Maior nº de vitórias (código 68); e 
9.6) Persistindo empate, sorteio. 

 

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

 
 

10) TEMPO DE W.O. 

O tempo de W.O. será de 60 minutos após o árbitro anunciar o início da rodada. 

 
 

11) MATERIAL 

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

 

NECESSÁRIO LEVAR RELÓGIO DIGITAL. 

 

mailto:arbitragem@riochessopen.com
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12) INFORMAÇÕES GERAIS 

a) Boletins, cobertura oficial:  

https://www.niteroichessopen.com.br 

b) Resultados e Emparceiramento: 

https://chess-results.com/tnr612025.aspx?lan=10 
 

O emparceiramento da 1ª rodada, será liberado até 31/08/2022 às 20:00 horas.  
 
 
 

13) 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) 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. 

 
 

 

https://www.niteroichessopen.com.br/
https://chess-results.com/tnr612025.aspx?lan=10
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14) EQUIPE DE ARBITRAGEM E DIREÇÃO DA PROVA 

Diretores de Prova: Andrey Czertok, José Costa e André Reale. 
 

Árbitro Chefe: IA Elcio Conte Lofredo Mourão [2122545] e equipe.  

 
15) DOS RECURSOS 

 
15.1) Não serão aceitos recursos contra este regulamento, após o início da primeira 

rodada; 

 

15.2) A competição será regida pelas Leis do Xadrez aprovadas no 90º Congresso da FIDE 

em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; 

15.3) 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$200,00 e o prazo será de 30 minutos após o término da rodada; 

 

15.4) Os casos omissos serão resolvidos pela Arbitragem e Direção do evento; e 
 

15.5) Maiores informações: 

 

Árbitro AI Elcio Mourão  e-mail  arbitragem@niteroichessopen.com.br 

    

Diretor do Torneio Andrey Czertok  e-mail diretoria@niteroichessopen.com.br 

e telefone (21) 981958252. 

 
 
 

Niterói, 16 de fevereiro de 2022. 
 

Andrey Czertok, MF José Costa, André Reale e 

AI Elcio Mourão. 

mailto:arbitragem@niteroichessopen.com.br
mailto:diretoria@niteroichessopen.com.br

