
II TORNEIO BLITZ DE XADREZ 2018  
 

Regulamento: 

 

Art.1.º a) Promover a divulgação do projeto de 

aprendizagem do xadrez na UERR. b) Movimentar o 

xadrez Roraimense no ritmo xadrez blitz;) contribuir 

para a melhoria do nível técnico do xadrez 
Roraimense. 

Art. 2.º Local, Data: UERR, (Rua: Sete de 

Setembro, 231 - Canarinho, Boa Vista - RR, 69306-

530 – Salão do Refeitório da UERR,) dia 15/06/2018 

(Sexta-feira). 

Art. 3.º Participantes: O torneio será aberto aos 

enxadristas cadastrados ou não perante CBX, 

observado o disposto no Regulamento de Torneios da 

CBX; como suas inscrições confirmadas até inicio do 

Congresso Técnico, mediante o pagamento de R$ 

10,00 categoria absoluto e R$ 5,00 categoria sub-18 
e alunos da UERR. A competição será realizada na 

categoria Absoluta, sem distinção de naipe. 

I. A competição será disputada pelo sistema 

suíço em sete (7) rodadas, baseado na ordem de 

rating BLITZ FIDE e CBX BLITZ, com a utilização 

do Programa Swiss Manager. 

Art. 4.º Sistema Suíço em sete(07) rodadas e Ritmo 

de Jogo: 3 min. + 2 seg. por lance (relógio digital) 

ou 5min K.O (relógio analógico). 

I. O sistema de emparceiramento, bem como o 

número de rodadas poderá ser alterado no congresso 

técnico. 

 

 

 

 

 

Art. 5.º Promoção e Realização: Federação 

Roraimense de Xadrez - FEROX. 
 

Art. 6.º Coordenação:  

I. Diretor Geral: Endson  Lima 

II. Arbitragem – Jarbas Aguiar e Endson Lima 

 

Art. 7.º Apoio: UERR 

Art. 8.º Premiação: Será conforme abaixo: 

Categoria Absoluto: 

1º lugar – Medalha  

2º lugar – Medalha 

3º lugar – Medalha  

Categoria Melhor Feminino Absoluto. 

Categoria Sub-18- Medalhas para o Melhor 

Masculino e Feminino 

Categoria Sub-16- Medalhas para o Melhor 

Masculino e Feminino 

Categoria Sub 14 – Medalhas para o Melhor 

sub 14 Masculino e Feminino 

Categoria Sub 12 – Medalhas para o Melhor 

Sub 12 Masculino e Feminino 

Melhor enxadrista participante do projeto 

UERR XADREZ CLUBE Masculino e Feminino. 

Art. 9.º Programação: 
 Dia 15/ 06/ 2018 (sexta-feira): 

 18h30min INSCRIÇÃO 

 18h50 min Congresso técnico  

 19h – 1ª rodada; 

 19h10min - 2º rodada; 

 19h20min - 3º rodada; 

 19h30min – 4ª rodada; 

 19h40min – 5º rodada; 

 19h50min – 6º rodada; 

 20h – 7º rodada; 

 20h10min – Premiação e 

cerimônia de encerramento; 

 
I. Tendo em vista que não serão tolerados 

atrasos dos enxadristas o congresso técnico, bem 

como as rodadas, iniciará rigorosamente no 

horário, salvo motivos alheios ao controle da 

Coordenação. 

 

II. O tempo de tolerância para o jogador em 

atraso será o disponível para a rodada (3+2s ou 

5min), não parando seu relógio. Sendo decretada 

perda por WO caso não compareça até o termino 

do tempo disponível para a partida. O jogador 

que perder duas vezes por WO estará 

automaticamente desclassificado e sofrerá as 

penalidades do inciso I do art. 11 deste 

regulamento. 

III. Não será aceito bye ausente sem 

consentimento do árbitro. 

IV. Não poderá ocorrer antecipação de 

rodadas e/ou alteração no sistema de 

emparceiramento. 

Art. 10 Os critérios de desempate 

serão os seguintes: 

1º critério - Confronto Direto (código 11)  

2º critério - Buchholz com corte do pior 

resultado (código 37)  

3º critério - Buchholz sem corte (código 37)  

4ª rodada – Sonneborn-Berger (Código 52)  

5º critério - Maior nº de vitorias (código 12)  

 

 



 

 

 

Art. 11 Dispositivos Gerais: 
I. Ausência do local da competição ou 

abandono do campeonato sem a 

comunicação prévia de motivos ao 

árbitro, antes do emparceiramento da 

rodada seguinte, acarretará multa de 

R$ 50,00 a ser pago no prazo de 7 dias 

ao termino do torneio, caso contrário o 

atleta poderá ser, até mesmo, 

impossibilitado de participar das 

competições subseqüentes desta 

Entidade Esportiva, por prazo 

determinado de 6(seis) meses. 

 

II. Serão obedecidas as regras da FIDE e 

da CBX em vigor e o constante neste 

regulamento; 

 

III. NÃO será obrigatória a anotação de 

súmula. 

 

IV. As peças e relógios usados deverão 

permanecer arrumados na posição 

inicial após o término e comunicado o 

resultado da partida ao árbitro. 

 

V. O comitê de apelação será definido no 

congresso técnico, momentos antes do 

início das disputas. Ele será composto 

pelo diretor da competição e mais 4 

representantes dos jogadores (sendo 2 

titulares e 2 reservas), que apreciarão 

os recursos impetrados contra a 

arbitragem, relativamente a aspectos de 

natureza técnica. Junto à apelação, 

deverá ser recolhida a quantia de R$ 

20,00 (Vinte Reais), que será devolvida 

ao enxadrista, caso o Comitê de 

Apelação dê ganho de causa ao 

requerente. Os jogadores que desejarem 

recorrer contra uma decisão de 

arbitragem deverão apelar para a 

Comissão de Apelação, por escrito, num 

prazo máximo de 15 minutos após o 

término da rodada; 

VI. É proibida a entrada de bebidas 

alcoólicas e atletas em visível estado de 

embriagues, ou cigarros no local da 

competição, podendo estes sofrer as 

mesmas penalidades do item I. 

VII. Informações com Presidente da FEROX 

Jarbas Aguiar contato pelo tel.: 

991236761.  

VIII. Os casos omissos neste regulamento 

serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

   “A acumulação de pequenas vantagens leva a 

uma supremacia considerável. (Wilhelm Steinitz, 

ex-campeão mundial)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II TORNEIO BLITZ DE XADREZ 2018  

 

 
 

Promoção e Realização: FEROX. 

Apoio: UERR. 

Local: UERR, (Rua: Sete de Setembro, 231 - 

Canarinho, Boa Vista - RR, 69306-530),  

(SALÃO DO REFEITÓRIO DA UERR), dia 

15/06/2018 (Sexta-feira) a partir das 18h30min 

 

Informações: Com o Sr. Jarbas Aguiar pelo 

tel.: 99123-6761 e Endson Lima 991283757 

 


