Regulamento
Torneio Niteroiense de Xadrez Escolar 2022
O Xadrez Aplicado, tem o prazer de convidá-lo para participar do Torneio Niteroiense
de Xadrez Escolar 2022 que será realizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro no dia 01 de
setembro de 2022.
1)

OBJETIVOS
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

2)

Declarar o campeão do Torneio Niteroiense de Xadrez Escolar 2022 categoria
até 13 anos.
Declarar o campeão do Torneio Niteroiense de Xadrez Escolar 2022 categoria
de 14 a 18 anos.
Incentivar a prática do Xadrez nas escolas da região.
Congregar a comunidade enxadrística brasileira.
Congregar os alunos da rede pública e particular do município de Niterói.

LOCAL

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

PARTICIPAÇÃO

Poderão participar alunos da rede pública ou particular do ensino fundamental e
médio, matriculados nos colégios do município de Niterói, limitado ao máximo de 12
(doze) alunos por unidade educacional.
4)

INSCRIÇÃO
TABELA

Co.
1
2

Evento
Alunos da rede pública
Alunos da Rede Particular

Até 26/08
Gratuito.
1 Kg de alimento não perecível, entregue no dia.*

* Os alimentos arrecadados serão doados a uma instituição de caridade da região.

Serão 2 torneios ocorrendo simultaneamente, um com alunos até 13 anos (nascidos
de 2009 em diante) e o outro com alunos de 14 a 18 anos (nascidos entre 2004 e 2008).

A inscrição deverá ser enviada pela instituição educacional ou individualmente pelo
aluno/responsável participante para o e-mail inscricoes@niteroichessopen.com.br
contendo as seguintes informações: nome da instituição, nome do aluno, série do aluno,
data de nascimento, endereço do aluno, nome dos responsáveis, telefone e e-mail dos
responsáveis.
A entrega do alimento não perecível será efetuada antes do início da primeira
rodada.

5)

TRAJE
Os alunos deverão se apresentar no torneio com uniforme escolar.

6)

PREMIAÇÃO

A premiação do Torneio Niteroiense Escolar de 2022 será da seguinte forma:

1º
2º
3º

GERAL até 13 anos

GERAL 14 a 18 anos

Troféu + Brinde
Medalha + Brinde
Medalha + Brinde

Troféu + Brinde
Medalha + Brinde
Medalha + Brinde

Os demais alunos que jogarem todas as rodadas receberão uma medalha pela
participação no evento.
Observação:
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.

7)

PROGRAMAÇÃO

Datas: 01 de setembro de 2022.

Dia 01/09/2022 (Quinta-feira)
9:00 – Abertura.
9:30 – Congresso Técnico.
10:00 - 1ª rodada.
10:40 - 2ª rodada.
11:20 - 3ª rodada.
12:00 – Intervalo.
13:00 - 4ª rodada.
13:40 - 5ª rodada.
14:20 - Premiação.

O Congresso Técnico tem como objetivo uma breve revisão das regras dos jogos bem
como dirimir qualquer dúvida existente pelos jogadores.
O horário acima poderá ser alterado de acordo com a evolução das rodadas,
permitindo a antecipação das mesmas.

8)

SISTEMA DE DISPUTA E RÍTIMO DE JOGO
O sistema de disputa será suíço em 5 (cinco) rodadas.

O tempo de duração máximo das partidas, por rodada, será de 25 minutos. Os
primeiros 15 minutos serão livres, sem relógio para o controle do tempo. Se necessário, o
tempo a seguir será de 5 minutos por jogador até o final da partida utilizando-se o relógio
digital para efetuar este controle.
9)

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

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

Confronto Direto (código 11);
Buchholz com corte de 1(pior) (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.
10)

TEMPO DE W.O.
O tempo de W.O. será de 15 minutos após iniciar a rodada.

11)

MATERIAL
Haverá tabuleiros e jogos de peças disponíveis em todas as mesas.

12)

RESULTADOS
Resultados e boletins, cobertura oficial:
Será apresentado no próprio local e no site https://www.niteroichessopen.com.br/

13)

MISCELÂNEA

Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de anotações, fontes de
informações ou conselhos, ou analisar em outro tabuleiro;
O jogador está proibido de ter um telefone celular ou outros meios eletrônicos de
comunicação no local de jogos.

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.

14)

EQUIPE DE ARBITRAGEM E DIREÇÃO DA PROVA

Direção de Prova: AA Felipe Gambini - 21 99673-9294
Árbitro Chefe: NA Rodrigues e equipe.
15)

DOS RECURSOS

Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada.
A competição será regida pelas Leis do Xadrez aprovadas no 88º Congresso da FIDE em
Goynuk, Antália, Turquia.
Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do evento.
Contato: Andrey Czertok, e-mail direcao@niteroichessopen.com.br e telefone (21)
981958252.

Niterói, 16 de fevereiro de 2022.
Diretoria Xadrez Aplicado

