
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberto Clube Estoril 2020 

  

1. Objetivo: 

Esta é a 2ª. Edição do Aberto Estoril. O objetivo do torneio é 

promover o Xadrez Clássico no MS, movimentar o Rating CBX e 

FIDE dos enxadristas participantes assim como, realizar a 1ª. e 

etapa do Grand Tour MS de Xadrez, clássico e blitz, peso 1. 

 

2. Local e data:  

Salão de eventos do Clube Estoril na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 

20, Jardim Autonomista, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos 

dias 20, 21 e 22 de 2020. 

 

3. Ritmo e Sistema:  

Suíço em 5 (cinco) rodadas, com tempo de reflexão de 90 minutos 

+ 30 segundos em relógios digitais ou de 120 minutos k.o. para 

relógios analógicos. Emparceiramento pelo programa Swiss 

Manager.  

 

 

 

 



 

 

4. Taxas de inscrição:  

 

As inscrições devem ser feitas apenas pelo site da FESMAX 

através de formulário próprio, www.fesmax.org. o valor da 

Inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais), estando incluso o 

torneio blitz, que deve ser depositado na conta da empresa 

patrocinadora do evento até dia 18/03/20 (quarta-feira). 

Obrigatória a apresentação do comprovante de pagamento.  

Inscrições avulsas para torneio blitz: R$ 30,00 (trinta reais) 

Isentos: GM’s e MI’s.  Demais titulados tem 50% de desconto, 

obedecido os preços e os prazos acima estabelecidos (itens A e B). 

Não haverá devolução de inscrições por desistência. 

Dados Bancários para depósito da inscrição:  

EMPRESA 64 PROJECTS/ EDITORA CHESS AND KIDS - BANCO 

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

CNPJ 21364143/0001-52.  

Observações!!!! Todos os enxadristas deverão estar em dia 

com as taxas da FIDE/CBX para serem emparceirados. 

Último dia para inscrições: dia 18 de março de 2019 (pague a 

sua anuidade pelo site www.fesmax.org)  

Cada jogador deverá apresentar o seu próprio relógio e jogo de 

peças. 

 

5. Premiação:  

 

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 lugar Feminino – Troféu 

2º lugar Feminino – Troféu  

http://www.fesmax.org/


 

 

6. Bye ausente: 

 

No ato de inscrição, via cadastro online o enxadrista poderá 

solicitar o “bye ausente” de meio ponto, apenas para a primeira 

rodada. 

 

7. Programação:       

 

Congresso Técnico => dia 20/03 (sexta-feira) às 18:30h  

 

1ª. Rodada => dia 20/03 (sexta-feira) às 19h  

 

TORNEIO ESTADUAL BLITZ 1ª. ETAPA=> sábado às 10h   

2ª. Rodada => dia 21/03 (sábado) às 13 30h  

3ª. Rodada=> dia 21/03 (sábado) às 19h 

 

4ª. Rodada => dia 22/03 (domingo) às 8h 

5ª. Rodada => dia 22/03 (domingo) às 14h (domingo)  

 

Cerimônia de Encerramento – logo após do término da 5ª rodada. 

 

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, podendo ser modificado no congresso 

técnico por decisão da organização. 

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. 

h. 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.  

i. A organização não irá se responsabilizar por guardar os 

celulares.  

j. A competição será regida pelas Leis de Xadrez da FIDE e CBX. l. A 

inscrição neste Aberto implica plena aceitação deste 

Regulamento Técnico. As Diretrizes III das Leis do Xadrez terão 

validade.  

k. Casos omissos neste regulamento serão redimidos pela 

Organização e Arbitragem. 

l. Organização: FESMAX – Federação Sul-Mato-grossense de 

Xadrez e Clube Xadrez 64. 



 

 

 

 

13. Arbitragem:  

 

AF Angelo Mendonça de Souza e AR Leandro Varres 

 

14. Patrocínio e Apoio:  

 

Agradecimentos especiais aos patrocinadores Chess and Kids e 

Clube Estoril de Campo Grande! 


