
 

1º Circuito Grande BH de Xadrez Rápido 
 

REGULAMENTO 
 

Objetivos: apontar o jogador e a equipe campeã do 1º Circuito Grande BH de Xadrez Rápido 2017; promover 
a interação entre os Clubes de Xadrez envolvidos; difundir a prática do Xadrez na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte; possibilitar a evolução do nível técnico dos participantes. 
Pré-Requisito: aberto a todos os enxadristas interessados, sócios dos clubes de xadrez ou não. 
Taxa de inscrição:  
- Jogadores avulsos: R$25,00 por etapa ou R$45,00 com direito a participação nas três etapas. 
- Jogadores dos clubes: R$5,00 por etapa. 
Obs.: Cada clube realizador terá direito a inscrever gratuitamente 8 (oito) jogadores em cada uma das etapas 
realizadas nos demais clubes. 
Sistemas de Disputa: sistema suíço de emparceiramento em 6 (seis) rodadas para número igual ou superior a 
7 (sete) jogadores e sistema round-robin para até 6 jogadores, ambos em categoria única. 
Tempo de Reflexão: 15 minutos por jogador, nocaute. 
Critérios de Desempate (etapas): sistema suíço: milésimos medianos com corte do pior resultado, milésimos 
totais, sonneborn-berger e partida extra de 5 min.; sistema round-robin: sonneborn-berger; número de 
vitórias e partida extra de 5 min. Obs.: a partida extra será disputada apenas para desempate do 1º lugar. 
Regras: serão acatadas as Leis da FIDE em vigor, sobrepostas pelos artigos específicos do Apêndice A – “Xadrez 
Rápido”, que não sejam conflitantes com as disposições do presente regulamento. Não será aplicado o 
Apêndice G – “Final Acelerado”. 
Bye ausente: Serão aceitos jogadores na condição de “bye ausente” para a 1ª rodada, com bônus de meio 
ponto, desde que avisado antes da reunião técnica e que o sistema de emparceiramento seja o suíço. 
Tolerância: Ao jogador em atraso, haverá tolerância de 15 minutos, contados a partir da autorização do árbitro 
para o início da rodada. 
Abandono do torneio: O competidor que desejar abandonar o torneio deverá informar ao árbitro antes do 
emparceiramento da rodada seguinte. Será eliminado o jogador que for emparceirado e não comparecer em 
qualquer rodada do evento (W.O.), sem prévio aviso ou justificativa aceitável, no entendimento da arbitragem. 
Recursos: Não serão aceitos recursos contra decisões de arbitragem. 
Premiação: troféu para o campeão e medalhas do 2º ao 5º colocados geral. Medalhas para os campeões das 

categorias Feminino, Sub-12 e Sub-18 e Sênior (acima de 55 anos) em cada etapa e ao final do Circuito.  

Obs.: A divisão de categorias é apenas para efeito de premiação. 

Sistema de pontuação (Circuito): Serão atribuídos pontos aos 15 primeiros colocados em cada uma das 4 

etapas ao longo do ano, conforme a tabela abaixo: 

1º: 20 pontos 4º: 13 pontos 7º: 9 pontos 10º: 6 pontos 13º: 3 pontos 

2º: 17 pontos 5º: 11 pontos 8º: 8 pontos 11º: 5 pontos 14º: 2 pontos 

3º: 15 pontos 6º: 10 pontos 9º: 7 pontos 12º: 4 pontos 15º em diante: 1 ponto 

Obs.: a 3ª Etapa valerá o dobro de pontos até o 15º lugar (40 pts., 34 pts., 30 pts., e assim por diante). 

Demais jogadores (16º colocado em diante) receberão 1 ponto pela participação. 

Critérios de desempate (Circuito): Maior número de participações; melhor colocação na última etapa; na 

penúltima e assim por diante até a primeira etapa. 

Obs.: O participante outorga permissão irrevogável ao Organizador e aos Clubes Realizadores para utilizar a 
sua voz, imagem, nome e material biográfico por tempo indeterminado em qualquer meio de comunicação 
sem nenhuma compensação financeira ou ônus. 
Os casos omissos serão analisados pela organização. A inscrição para o evento implica na plena aceitação 
das disposições deste regulamento. 


