
 IV Aberto do Brasil - MS 
“TAÇA CIDADE DE TRÊS LAGOAS” 

 

 

1. Objetivos do Torneio: 

– Promover o Xadrez Clássico no MS  

– Movimentar o Rating CBX e FIDE dos enxadristas participantes 

2. Ritmo e Sistema:  

Suíço de 5 rodadas com tempo de reflexão de 90 minutos + 30 segundos em relógios digitais 

ou de 120 minutos para relógios analógicos, com programa Swissmanager. 

3. Local e data:  

Hotel OT – Salão de eventos. Av. Odair Rosa de Oliveira, 1800 - Jardim Bela Vista, Três 

Lagoas – MS dias 27 à 29 de setembro de 2019. 

4. Taxas de inscrição: 

Inscrições: R$ 120,00 (incluso com torneio blitz).  

Desconto especial=> R$ 100,00 para pagamentos realizados até o dia 30 de agosto (sexta-

feira) de 2019. 

Para feminino, sênior (+60), sub18, deficiente visual, MF ou MN: R$ 60,00 (sessenta reais) ou 

R$ 50,00 (cinquenta reais) até o dia 30/08/2019. 

Isentos: GM’s e MI’s. Todos os enxadristas deverão estar em dia com as taxas da FIDE/CBX, 

que podem ser recolhida na página www.fesmax.org 

Último dia para inscrições: dia 20 de setembro de 2019. 

http://www.fesmax.org/


5. Dados Bancários para depósito da inscrição:  

EMPRESA 64 PROJECTS/ CHESS AND KIDS  

BANCO SICOOB (CÓD 756) – AG. 4256 / CONTA CORRENTE 59.756-2  

CNPJ 21364143/001-52 

Bye ausente: No ato de inscrição, por e-mail (contato.fesmax@gmail.com) ou via cadastro 

online o enxadrista poderá solicitar bye ausente de meio ponto, apenas para a primeira rodada 

 

7. Hospedagem:  

Tarifa para hospedagem no Hotel OT Oficial do Evento exclusivo para jogadores e 

acompanhantes no torneio: 

Diária Individual: R$ 198,00 

Diária ap. Duplo: R$ 258,00 

Diária ap. Triplo: R$ 298,00. 

Reservas diretamente com Hotel: www.hotelot.com.br ou pelo telefone: 67 2105-2300 

8. Premiação:  

Total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), distribuídos na forma a seguir e não cumulativos: 

1º lugar – R$ 1.000,00 + troféu 

2º lugar – R$ 700,00 + troféu 

3º lugar – R$ 600,00 + troféu 

4º lugar – R$ 500,00 + medalha 

5º lugar – R$ 400,00 + medalha 

6º lugar – R$ 300,00 + medalha 

7º lugar – R$ 200,00 + medalha 

8º lugar – R$ 100,00 + medalha 

1º lugar Feminino – R$ 200,00 + medalha 

Premiação do Circuito: 

http://www.hotelot.com.br/


1º lugar – troféu 

2º lugar – troféu 

3º lugar – troféu 

4º lugar – medalha 

5º lugar – medalha 

6º lugar – medalha 

7º lugar – medalha 

8º lugar – medalha 

1º. Feminino – Medalha 

Sênior (+60) - Medalha 

Sub – 10 à Sub-18 – Medalhas 

9. Programação:  

Congresso Técnico  => dia 27/09 às 18:30h 

1ª. Rodada => dia 27/09 às 19h 

2ª. Rodada => dia 28/09 às 13h 

TORNEIO ESTADUAL BLITZ => 18h 

3ª. Rodada => dia 28/09 às 19h  

4ª. Rodada => dia 29/09 às 8h 

5ª. Rodada => dia 29/09 às 13h 

Cerimônia de Encerramento – 29/09 às 17h 

10. Critérios de desempate:  

1: Confronto Direto (Código 11) 

2: Buchholz com corte do pior resultado (Código 37) 

3: Buchholz com corte do melhor e pior resultado (Código 37) 

4: Buchholz sem cortes (Código 37) 



5: Maior Número de Vitórias (Código 12) 

Sorteio: Caso persista o empate. 

11. Regulamentos específicos 

a. Anotação é obrigatória; 

b. No ritmo de 1h30 + 30 segundos (relógio digital) é obrigatória durante toda a partida; 

c. No ritmo de 120 min KO (relógio analógico) é obrigatória exceto quando o jogador estiver 

com menos de 5 (cinco) minutos em seu relógio; 

d. É facultado ao jogador comunicar ao árbitro (com antecedência e justificativa aceitável) para 

não ser emparceirado (com zero ponto) na segunda rodada (ou rodada posterior). 

e. Haverá tolerância para atraso de até 30 minutos relativos ao horário previsto para o início de 

cada rodada. 

f. Será formado o comitê de apelação com cinco membros participantes do torneio e de 

notório saber sobre as Regras, sendo 01 o Presidente do Comitê de Apelação, 02 Membros 

Efetivos e 02 Membros Suplentes. Apelo contra decisão da arbitragem deverá ser 

apresentado ao árbitro chefe até 30 minutos após encerrada a rodada; somente será 

apreciado após pagar a taxa de R$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente nacional. 

g. Os condutores das peças brancas deverão apresentar, a cada rodada, peças em padrões 

oficiais e relógio em perfeito funcionamento. 

h. O jogador que faltar a uma rodada sem justificativa não será emparceirado nas rodadas 

subsequentes e ficará sujeito a aplicação de penalidade. 

i. É vedado ao participante portar celular ou qualquer outro equipamento eletrônico durante o 

andamento das rodadas (mesmo desligado), bem como sair da área de jogo sem 

autorização do árbitro. 

j. A competição será regida pelas regras de Torneios FIDE e CBX. 

k. A inscrição neste Aberto implica plena aceitação deste Regulamento Técnico. 



12. Organização:  

FESMAX – Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (Gestão Angelo Mendonça) 

Liga de Xadrez do MS 

Associação Três Lagoense de Xadrez 

Diretor Geral do Torneio: Ronivan Sousa da Silva 

Árbitro Geral: AF Angelo Mendonça 

 

12. PATROCÍNIO:  

 

 

     


