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           Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez  

 

 

A PRESIDÊNCIA DA FEDERAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE XADREZ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

ESTATUTÁRIAS, VEM APRESENTAR OS REGULAMENTOS INTERNOS PARA A DISPUTA DOS SEGUINTES 

EVENTOS ABAIXO RELACIONADOS, QUE PASSAM A ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DA DATA DESTA 

PÚBLICAÇÃO: 

 

 

                                             SUPER-CIRCUITO ESTADUAL DE XADREZ 2019 

                                             Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez Clássico 2019  

                                             Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez Blitz 2019  

                                             Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez Rápido 2019  

 

 

 

REGULAMENTO GERAL: 

 

 

 

I – DA PROMOÇÃO 

 

ART. 1º - O SUPER-CIRCUITO ESTADUAL DE XADREZ 2019 será um evento que apontará os campeões 

estaduais Absoluto, no masculino e feminino, e será constituído por etapas, cujos torneios serão regidos por 

este regulamento e demais disposições complementares. 

 

Parágrafo Único: O SCX – 2019, realizará em suas etapas, além do torneio clássico, torneios alternativos de 

blitz e do rápido, válidos para contagem dos seus respectivos circuitos. 

 

II – DO TORNEIO E DA PARTICIPAÇÃO 

 

ART. 2º - Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez Blitz, Rápido e Clássico – FESMAX 2019 tem como 

finalidade principal o congraçamento entre os praticantes de xadrez, a divulgação e o fomento do esporte, o 

fortalecimento do xadrez no interior do estado, e o intercâmbio técnico entre os seus participantes. 

 

Parágrafo Único: A Etapa de Abertura de Calendário terá validade para cálculo de rating FIDE/CBX. 

 

ART. 3º - Poderão Participar do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez – FESMAX 2019 todos os 

enxadristas que cumprirem os requisitos e demais disposições deste regulamento, bem como procederem às 

inscrições conforme e dentro dos respectivos prazos. 
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ART. 4º - Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez – FESMAX 2019 é aberto a todos enxadristas de 

todas as categorias nas cidades dentro do estado do Mato Grosso do Sul. 

 
Parágrafo Único: os organizadores poderão, mediante comunicação prévia, estabelecer um limite de vagas 

disponíveis para cada torneio. 

 

III – DA FINALIDADE 

 

Apontar os representantes do Estado como Campeões Sul-Mato-Grossense de Xadrez 2019 - Estadual Blitz, 

Rápido e Absoluto e por Categorias pela FESMAX no ano de 2019. 

 

IV – PONTUAÇÃO, CATEGORIAS, DESEMPATE, FÓRMULAS DE DISPUTA, TEMPO DE 

REFLEXÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

ART. 5º – Os eventos serão regidos pelos seguintes critérios: 

 

a) - Da Pontuação individual por etapa: 

 

1º Lugar –   20 pontos 
2º Lugar –   17 pontos 
3º Lugar –   15 pontos 
4º Lugar –   13 pontos 
5º Lugar –   11 pontos 
6º Lugar –   10 pontos 
7º Lugar –   09 pontos 

8º Lugar –  08 pontos 

9º Lugar –  07 pontos 
10º Lugar – 06 pontos 
11º Lugar – 05 pontos 
12º Lugar – 04 pontos 
13º Lugar – 03 pontos 
14º Lugar – 02 pontos 

 
Pela participação – 01 ponto 

 

Parágrafo único – A ultima etapa do Circuito prevista para Campo Grande terá pontuação em dobro, 

sendo obrigatórios dois descartes dos piores resultados. 

 

b) Classificação geral: 

 

O Circuito apontará com os somatórios dos pontos obtidos, conforme a tabela de pontuação (vide acima), 

para apontar o Campeão Estadual masculino e feminino em 2019 (vide Caderno de encargos FESMAX 

2019). 
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c) – O desempate na classificação geral ocorrerá na seguinte ordem: 

 

- Maior número de pontos acumulados nas Etapas; 

- Participação no Maior número de etapas; 

- Critério de colocações nas etapas, conquistas de: 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar; 

- Partida extra "armagedon". Em caso de ausência de um dos atletas a vitória será do atleta presente. 

- Em último caso, será realizado um sorteio entre os que ficaram mais bem classificados do Circuito. 

 

d) - Desempate na Classificação geral:  

 

- Dispostos todos os critérios do swissmanager, caso persista o empate, serão realizadas partidas "Armagedon 

5'x4" com vantagem do empate para o jogador de pretas. 

 

e) - O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez Rápido – FESMAX 2019 terá um tempo de reflexão: 

Para o Blitz de 5 minutos para relógio analógico e relógio digital com tempo correspondente 3'+2", para o 

Rápido de 15 min./k.o para relógio analógico e relógio digital com tempo correspondente 12’+3” e no 

Clássico o 1h para relógio analógico e relógio digital com tempo correspondente para cada jogador de 

30'+30" (o relógio digital tem preferência sobre o analógico, outros casos serão resolvidos pela arbitragem). 

 

f) - Fórmula de disputa será o Sistema Suíço ou Roudin Robin no programa Swissmanger preferencialmente 

e obedecerá: 

 

O sistema e o número de rodadas obedecerão aos seguintes critérios:  

 

I – Com 2 (dois) jogadores: melhor de três partidas; 

II – De 3 a 4 participantes: Schüring em turno e returno; 

III – De 5 a 8 participantes: Schüring em turno único; 

IV – De 9 a 35 participantes: Sistema suíço com no mínimo 5 e máximo 11 rodadas. 

 

g) - Os empates na classificação final serão decididos pelos seguintes critérios, nesta ordem: 

 

A) - Para o torneio no sistema suíço: 

 

1. Confronto Direto: Ponto contra os adversários no mesmo grupo de pontuação. Atentar que esse critério só 

é utilizado se, somente se, todos os jogadores do mesmo grupo de pontuação tiverem jogado entre si. 

2. Bucholz Totais (sem cortes) 

3. Bucholz Medianos (com corte do pior e do melhor resultado) 

4. Maior número de vitórias 

5. Sistema Arranz: 1 ponto pela vitória, 0,6 pontos pelo empate de negras, 0,4 pontos pelo empate de brancas. 

6.Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5’x4’). 

 

B) - Para o torneio no sistema Schüring; 

                                    

1º critério - Confronto Direto (código 11) 

2º critério - Maior nº de vitórias (código 12) 
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3º critério - Sonneborn-Berger (código 52) 

4º critério - Sistema Koya (código 45) 

5º critério - Sistema Arranz: 1 ponto pela vitória, 0,6 pontos pelo empate de negras, 0,4 pontos pelo empate 

de brancas. 

6º critério - Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5’x4’). 

 

V – DAS INSCRIÇÕES E DA PREMIAÇÃO: 

 

ART. 6º – As inscrições de cada etapa serão feitas pelo site da FESMAX que será divulgado na 

publicidades, com todas as informações do jogador (nome completo, ID FIDE e CBX, e-mail e telefone), 

até no mínimo 48 horas antes do início do evento. 

 

Inscrições da primeira etapa em Campo Grande: O valor único de R$ 60,00 (cinquenta reais) para as a 

categoria Absoluto e R$ 30,00 (trinta reais para jogadores abaixo de 18 anos, feminino e mestres) até dia 

20/03/2019, após essa data aumentará para R$ 80,00 e R$ 40,00 respectivamente. 

Torneio Blitz: incluído no valor acima. 

 

Parágrafo único - Para demais torneios, os valores serão divulgados no folder do torneio. 

 

ART. 7º - Os prêmios são não cumulativos, e a ordem de premiação é a seguinte:  

  

I.  Campeão: 400 reais + Troféu;  

II. Vice-campeão: 300 reais + Troféu;  

III. 3º lugar: 200 reais + Troféu;  

IV. 4º lugar: 150 reais + medalha;  

V. 5º lugar: 100 reais + medalha;  

VI. 6º lugar: medalha;  

VII. 7º lugar: medalha;  

VIII. 8º lugar: medalha;  

IX. Campeão sênior: (over 50): medalha;  

X. Campeã feminino: 100 reais + medalha.  

 

VI – DA ARBITRAGEM 

 

Parágrafo único: somente árbitros devidamente licenciados e inscritos pela CBX/FIDE. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ART. 8º – Serão obedecidos os regulamentos da FIDE – Federação Internacional de Xadrez, onde forem 

aplicáveis, incluindo o Apêndice G e demais disposições. 

 

ART. 9º – No Campeonato Sul-Mato-Grossense de Xadrez Rápido – FESMAX 2019, o organizador deverá 

proceder de acordo com o caderno de encargos FESMAX 2019. 
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ART. 10º – O cronograma da competição obedecerá ao calendário FESMAX 2019, e os jogadores devem 

estar atentos ao local, data, horário e programação de cada torneio, aqui divulgado. 

 

ART. 11º – Para os torneios Blitz e Rápido, poderão entrar jogadores até início da 2º rodada sem ponto 

adicional e o jogador que perder uma rodada por w.o.  

 

a. Para o torneio Clássico, o jogador poderá pedir bye ausente, devidamente formalizado ao organizador 

com o mínimo de 24h horas da primeira rodada e terá direito a 0,5 ponto.  

 

b. Jogadores podem entrar na segunda rodada com 0,5 ponto.  

 

c. Os demais pedidos de bye ausente, poderão acontecer sempre que pedido antes do emparceiramento da 

rodada seguinte, com exceção da última rodada, onde não serão aceitos pedidos de bye ausente. 

 

d. Será eliminado da competição jogador com W.O em qualquer torneio. 

 

Parágrafo Único: O jogador que chegar atrasado na primeira rodada sem avisar a organização, por 

qualquer motivo, não poderá reclamar do bye ausente aplicado. 

 

ART. 12.º – O tempo de espera (time default) para efetivação do w.o. será de 05 minutos, para o Blitz e 

Rápido e 30 minutos para o Clássico. 

 

ART. 13.º - Casos omissos serão julgados pela Organização do Torneio. 

 

ART. 14º. – Horário das rodadas da 1ª. Etapa de Campo Grande. Local: Salão de eventos do Clube Estoril 

de Campo Grande: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Bairro Jardim Autonomista: 

 

1- Dia 29/03, sexta-feira – 18:30 h/ Congresso Técnico e 1ª. rodada 

2- Dia 30/03, sábado – 8 h da manhã/ 2ª. rodada 

3- Dia 30/03, sábado – 13:30 h/ 3ª. rodada 

4- Dia 30/03, sábado – 17h/ I ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL BLITZ 2019 

5- Dia 31/03, domingo – 8 h/ 4ª. rodada 

6- Dia 31/03, domingo – 13 30h/ 5ª. rodada 

 

Telefone para contato: 99912-7772 

 

 

 

ANGELO MENDONÇA 
PRESIDENTE DA FESMAX 
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