
 
 
 
 
 

REGULAMENTO GERAL DOS  
GRANDES CONFRONTOS FESMAX 2021 

 
 
1 A Competição de Xadrez será realizada no ritmo de xadrez Blitz com 

supervisão, de acordo com as Regras Oficiais da Federação Internacional de 
Xadrez (FIDE) para torneios on-line, utilizando a plataforma digital on-line do 
site/aplicativo Chess.com, e as diretrizes do estabelecido neste 
Regulamento;  

 
 
DAS INSCRIÇÕES: 

 
1.1 A inscrição na competição é exclusiva para jogadores que residem ou que 

nasceram no Estado de Mato Grosso do Sul, ou ainda, que possua cadastro 
por essa UF no site da CBX;  
 

1.2 As inscrições serão feitas respeitando a data e horário limite, sexta-feira, dia 
7 de maio de 2021, e estas informações serão divulgadas via site oficial da 
FESMAX (www.fesmax.org), redes sociais e grupos de whats app;  
 
DA PRIMEIRA FASE: 
 

1.3 A primeira fase da competição será realizada pelo Sistema Suíço em 5 
rodadas, e se inicia no dia 9 de maio, segunda-feira, com prazo para os 
jogadores até dia 19 de maio realizarem suas partidas.  
 
DA SEGUNDA FASE: 
 

1.4 A segunda fase se inicia no dia 21 de maio, e se encerra dia 29 de maio, 
sendo realizados, quando possível, dois confrontos por dia, seguindo a 
ordem preferencialmente, das “chaves”, denominadas por “matches”. 
Matches 1 do Grupo 1 e 2 no primeiro dia, Match 2 do Grupo 1 e 2 no segundo 
dia, e assim por diante. É possível haver alteração de data dos confrontos 
pela organização, se for conveniente ou a pedido dos enxadristas, sendo 
previamente divulgado aos jogadores. Assim também, as fases seguintes 
serão realizadas dessa forma. 

 

1.5 Haverá a transmissão das partidas pela internet, sendo informado aos 
jogadores e espectadores o link do canal para assistirem, e desde já ficam 
cientes e concordam com esta divulgação; 

 



 
 
 
 
 

1.6 As partidas deverão ser disputadas em modo “valendo pontos”, e seguir a 
ordem de cores estabelecidas no torneio, sendo a responsabilidade integral 
dos jogadores, e, desde que iniciada o match, não poderá ser anulado por 
este motivo;  

 
1.7 Após o emparceiramento da rodada, e sua divulgação, os jogadores devem 

marcar dentro do prazo estabelecido, as partidas com seu adversário, caso 
não entrem em acordo o árbitro poderá, diante dos fatos, dar a vitória para 
um dos jogadores, fundamentando a sua decisão. 
 

SISTEMA DE JOGO, MATCH, RITMO, PRAZO: 
 
 
2 O torneio terá dois formatos, começando com um Sistema Suíço por ordem 

de rating na primeira rodada, e depois pelo sistema Wimbledon para 
dezesseis chaves e 32 jogadores no formato de “matches” eliminatórios com 
o emparceiramento no sistema Belgrado; 
 

3 A segunda fase ocorre com o sistema de “chaves” – emparceiramentos já 
previstos, separando os jogadores em quatro grupos (Grupo 1, Grupo 2, 
Grupo 3 e Grupo 4) com a ordem de jogos e atribuídos a estes confrontos um 
número para identificar os “matches”, sendo eliminatório simples até a fase 
final. Há duas imagens que exemplificam os sistemas utilizados, mais abaixo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Os organizadores podem utilizar vários ratings e critérios como referência na 
apuração do handicap, sistema que acrescenta de 1 a 4 pontos de vantagem 
para o jogador mais fraco, mas devem especificar exatamente quais os 
critérios eleitos para cada enxadrista. Após a apresentação dos handicaps, o 
jogador tem 24horas para apresentar recurso se quiser. O handicap poderá 
ser modificado a critério da organização em qualquer momento, em ato 
fundamentado. 

 
5 Na primeira fase não haverá o sistema de handicap. 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

6 O emparceiramento da primeira fase será feito pelo software Swiss Manager 
e publicado no site Chess Results; e cada confronto será em match com no 
máximo cinco partidas, o popular “melhor de cinco”, pontuando 1 ponto o 
vencedor, zero o perdedor, e meio ponto caso o match empate. Essas 
informações serão 1, ½, 0 (zero) serão reportadas desta forma no 
emparceiramento. O jogador inscrito ausente ficará em último lugar na tabela 
da primeira fase, somente jogando a segunda fase se justificar sua ausência 
em até 24 horas após o término da primeira fase. 
 

7 Na segunda fase os enxadristas após estabelecida as chaves, disputarão os 
matches em “melhor de nove” partidas, onde passa para a seguinte fase o 
jogador que fizer cinco pontos primeiro. Havendo empate (4,5 x 4,5), os 
jogadores disputarão as partidas remanescentes no sistema de “morte 
súbita”, ou seja, quem ganhar a primeira vence o match.  

 
8 O prazo para os jogadores disputarem as partidas da primeira fase será de 

dez dias ou seja, em qualquer dia neste intervalo, os jogadores podem 
combinar o horário e jogar, com a anuência do árbitro pois será 
supervisionada; 

 
9 Ao terminar a primeira fase/rodada, a ordem da classificação final gera a 

numeração que será atribuída ao jogador e utilizada a partir da segunda 
fase/rodada; 

 
9.1 Serão, ao todo, 05 (cinco) fases com 32/16/8/4/2 jogadores respectivamente, 

no sistema eliminatório simples, no ritmo de jogo de 3min. + 2seg. de 
acréscimos. Qualquer outro ritmo de jogo será penalizado com a anulação 
da partida e nova partida marcada, em caso de insistência em ritmo diferente, 
o árbitro decreta 0pt. para os jogadores; 

 
9.2 Não é permitido a utilização do “bersek” nas partidas, tampouco as opções 

de “voltar lance” ou “adicionar tempo ao oponente” serão permitidas; 
 

9.3 A competição não será dividida por gênero, ou seja, é uma competição no 
molde absoluto, sem limite de idade ou separação por sexo. 
 

9.4 A inscrição deverá ser feita pelo site da FESMAX, no formulário próprio – on-
line, e deve fornecer no ato de inscrição, nome completo, nick no Lichess 
(que vai usar e não pode mudar depois), cidade, número de celular com DDD 
e que tenha o aplicativo whats app;  

 
9.5 O valor da inscrição é de no mínimo R$ 25,00 (porém não participa da 

premiação em dinheiro) OU R$ 50,00 (participando da premiação em 
dinheiro) ou a critério do jogador para um valor maior, tendo em vista o 



 
 
 
 
 

caráter solidário do evento, (o valor pode ser maior que cinquenta reais se 
for do desejo do participante, visto que é beneficente ao árbitro do torneio) 
aos que puderem e quiserem fazer desta forma.  

 
9.6 Há limite para número de jogadores, máximo 32, por ordem de inscrição. 

Caso não se atinja esse número desejável para melhor emparceiramento das 
“chaves”, a organização irá estabelecer um novo critério de enfrentamentos 
e comunicar aos jogadores inscritos;  
 

9.7 Imagens ilustrativas dos matches à partir da segunda fase: Classificação final 
da primeira rodada irá atribuir automaticamente a numeração dos jogadores 
para a segunda fase em diante, sendo que o primeiro na lista de classificação 
final da primeira rodada recebe o número 1, o segundo recebe o número 2 e 
assim por diante, os dezesseis jogadores. 
 

PREMIAÇÃO 
 
 

15. A premiação:  
 

     1° lugar R$ 900,00 (novecentos reais) 
 2° lugar R$ 500,00 (quinhentos reais)  
 3° lugar R$ 300,00 (trezentos reais) 
 4° lugar R$ 300,00 (trezentos reais) 
 
 
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 

16. Os administradores do torneio, serão os membros da comissão criada pela 
diretoria da FESMAX e terá o AF Danny Dávalos como árbitro principal, e o 
enxadrista Ricardo M. Duailibi como presidente da comissão julgadora de 
recursos. 

 
 
 DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS 

 
 

17. Caso os dois jogadores não consigam chegar a um acordo sobre os horários 
definidos, os dois perderão o ponto, sendo entendidos como w.o duplo: 

  
17.1 O jogador é responsável por cuidar e acompanhar o grupo de whats app do 

torneio (o “xadrezMS”), onde será publicado também o dia e horário de início 
da rodada ou fase, e outros avisos e comunicados da organização, não 
podendo alegar ignorância as informações ali colacionadas. 



 
 
 
 
 

 
DA SUPERVISÃO 

 
18. É desejável e quase obrigatório que o jogador possua câmera e microfone 

(avulso ou embutido) para participar do evento, visto que se não tiver, sua 
aprovação vai depender de análise da organização, podendo ser aprovada 
ou não. Também pode facilitar o processo se o jogador tiver o mínimo de 
conhecimento da plataforma Google Meet para que no dia das partidas 
possa compartilhar a sua tela, ligar câmera e microfone. Sendo estas 
funções bem básicas e até intuitivas no site. 
 

19. No dia e horário estabelecido para o confronto, os jogadores devem acessar 
o link da reunião no Google Meet, que será enviado pelo árbitro, não é 
necessário instalar nenhum programa, só acessar o link e entrar na reunião. 
Devem ter câmera ligada e focando o rosto claramente, microfone ligado e 
que será silenciado pelo árbitro se necessário.  

 
20. Não é permitido o uso de fundo digital na transmissão dos jogadores, sendo 

passível de penalização se não for retirado. O árbitro deve ter visão clara do 
ambiente que rodeia o jogador. 

 
21. No momento de iniciar as partidas, devem os jogadores compartilhar a sua 

tela (apresentação) para que o árbitro possa acompanhar também a tela do 
computador e sua área de trabalho.  

 
22. Não é permitido a maximização da janela, impedindo a visualização das 

abas ou ícones da área de trabalho. Se o árbitro solicitar, o jogador deve 
voltar a apresentação normal, sem maximizar a janela da partida. Não é 
permitido o uso de fones ou outros dispositivos no ouvido, assim como não 
é permitido a ajuda utilizando um tabuleiro físico durante a partida. 

 

23. Nenhum dispositivo eletrônico, como celulares, tablets, ou outro não 
permitido deverá estar ligado na área de jogo durante a partida. O árbitro 
pode desclassificar o jogador caso isto ocorra, ou pode permitir em casos 
solicitados e amplamente argumentados. 

 
24. As partidas e todos os procedimentos do árbitro serão gravados, para uso 

posterior pela organização em caso de necessidade. 
 

 
DAS PENALIDADES 

 
25. Caso o árbitro tenha indícios de falta de fair play, poderá utilizar todos os 

meios possíveis para determinar com mais precisão, a irregularidade. 



 
 
 
 
 

Qualquer indício pode acarretar investigação, e os jogadores devem sempre 
estar atentos para solicitações do árbitro, como por exemplo, levantar a 
câmera pois não está enquadrando bem, ligar o microfone, mostrar 
amplamente o ambiente onde o jogador está, virando a câmera, entre outros. 
 

26. Qualquer recusa dos jogadores neste sentido, acarretará a possível perda da 
partida e até mesmo exclusão do evento. 

 
27. Indicativos do Chess.com na ficha individual do jogador na plataforma, o texto 

“este jogador violou os termos de serviço...” determinam a imediata exclusão 
do jogador do torneio, sem prejuízo das demais sanções administrativas, e 
isto pode acontecer inclusive até após o fim do torneio, onde qualquer 
classificação ou premiação a que teria direito, não será mais entregue.  

 
28. O prazo após o final do evento para confirmar a premiação será de 03 dias; 

 
29. Contas encerradas (pelo jogador ou pela plataforma/site) durante ou depois 

do torneio (até 3 dias após) também ensejam a mesma penalização do artigo 
26; 

30.  Indícios de irregularidades serão analisadas e a organização pode a 
qualquer momento retirar um jogador do torneio, ou desconsiderar sua 
premiação, caso haja fortes indícios de falta de fair play.  
 

31. Para evitar ser confundido em atitudes banais e não ser interpretado como 
indícios de falta de fair play, os jogadores devem tomar o cuidado de manter 
a visão na tela do computador durante a partida (não ficar olhando para outro 
lugar constantemente), de não deixar outras pessoas entrarem no ambiente, 
conversarem com ele, e de se ausentar da frente da câmera. Assim também, 
não abrir várias abas (janelas) no seu navegador e principalmente, não ter 
programas de xadrez abertos durante a partida. 
 
PROCEDIMENTOS DO CAMPEONATO: 

 
32. A forma de realizar a inscrição será através de ACESSO ao site da FESMAX 

e preenchimento do formulário de inscrição, APÓS isso, deverá realizar o 
depósito ou transferência bancária do valor desejado para a inscrição 
(mínimo R$ 25,00 vinte e cinco reais mas não participa da premiação em 
dinheiro), R$ 50,00 cinquenta reais em caso de querer participar da 
premiação em dinheiro, e outro valor acima, e máximo de acordo com o 
desejo de colaboração, também participando da premiação em dinheiro, em 
uma das contas disponíveis abaixo: 
 

33. A inscrição se efetiva somente pelo pagamento, e a ordem dos jogadores 
inscritos se dá pela data dos seus respectivos pagamentos. 



 
 
 
 
 

 
TRANSFERÊNCIA VIA PIX - NUBANK 
 
CPF 48952133153 

 
Enviando o comprovante via msg de whats: 67.99152.5357, A data e horário 
limite para realizar a inscrição no torneio será no máximo dia 05/05/202 20h 
(horário de MS); 

 
34. Os jogadores inscritos serão CONFIRMADOS com seu nome aparecendo na 

listagem no site chessresults do torneio, e link divulgado no grupo de whats 
xadrezms. Não haverá devolução do valor da inscrição efetuada em caso de 
desistência do jogador em qualquer momento. 

 
35. Será feito o emparceiramento da primeira rodada e divulgado aos 

participantes através deste grupo e no site do chess-results assim que 
possível;  

 

36. O jogador deverá se manifestar no privado ou no grupo o mais rápido 
possível e dentro do prazo estipulado, e conversar com seu adversário para 
marcar a partida. 

 

37. Marcar partidas quer dizer que os dois jogadores devem se manifestar, 
conversar entre si e chegar a um acordo; 

 
38. Jogar partidas quer dizer que no dia e horário específico, devem os dois 

jogadores se manifestar no grupo ou no privado e anunciar que está 
disponível para jogar.  
 

39. Caso apenas os jogadores no entrem em acordo, o árbitro marcará, ele 
mesmo, um dia e horário, para o jogo, e se caso nenhum dos dois jogadores 
se apresente no grupo ou no privado do árbitro, após o prazo de 5min o 
árbitro decretará o w.o dos faltantes; 

 

40. Aberta a partida, esta deve ser realizada nos moldes determinados pelo 
regulamento, sob pena de anulação da mesma; 

 

41. A situação de queda de conexão (independente da justificativa) dará vitória 
ao jogador que se manteve conectado na partida;  

 



 
 
 
 
 

42. Os inscritos devem consignar o nickname sob o qual irão participar, que não 
deve ser mudado durante o torneio. O árbitro poderá penalizar o jogador com 
a exclusão do evento caso não seja um caso excepcional e avisado com 
antecedência, com anuência do árbitro. 

 
43. O respeito deve ser sempre priorizado, ofensas e desrespeitos podem gerar 

punições e até mesmo a exclusão do torneio; 
44. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelos administradores 

do torneio. 
 
 
          DIRETORIA FESMAX – COMISSÃO ORGANIZADORA 


