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1° Circuito Regional de Xadrez por Equipes – 2012 
 

REGULAMENTO 
 

OBJETIVOS 
Esta iniciativa tem por objetivos divulgar o Xadrez, bem como estimular o interesse e sua 
prática no interior, tendo como foco reunir equipes representantes das diversas cidades da 
região, incluindo o Vale do Paraíba e o Sul do Estado do Rio de Janeiro, mas sem limitação 
geográfica e com abrangência interestadual. 
 
Para proporcionar a prática do Xadrez realizaremos eventos competitivos por Equipes, no 
formato de um Circuito por etapas, com isto visando criar oportunidades de intercâmbio e 
estreitar os laços de convivência entre os participantes das diversas cidades. 
 
Para estimular o interesse será realizado em cada etapa um Festival com palestras e 
instrução básica gratuita para os interessados em geral, bem como demonstrações em 
partidas simultâneas e partidas de exibição utilizando tabuleiro gigante em local público. 
 
E para atingir ampla divulgação, será buscada parceria com emissora de televisão regional, 
podendo eventualmente implicar em alguma modificação neste Regulamento, até mesmo 
mudar o nome do evento, tendo em vista conveniências de marketing e levando em conta 
venda de cotas de patrocínio vinculadas a publicidade do evento, pela empresa de TV. 
 
PARTICIPAÇÃO GERAL 
Todos os interessados que se apresentarem poderão participar, faltando apenas definir em 
mais detalhes como será organizada a participação no Festival, considerando o público em 
geral: em palestras, instrução básica e/ou simultâneas. 
 
Na parte competitiva, cada equipe deverá ser representada por um coordenador que será o 
contato e responsável pela equipe, incluindo a incumbência de viabilizar transporte e 
garantir o comparecimento da sua equipe nas etapas. O coordenador não precisará ser 
necessariamente um dos jogadores da equipe, podendo ser um professor, técnico, etc. 
 
Para inscrever uma equipe e participar não é requerida nenhuma vinculação ou autorização 
por parte de entidades, como Prefeitura e seus órgãos, Federações, Clubes ou outras. Basta 
um coordenador se apresentar e inscrever uma equipe, que deverá ser formada por pessoas 
residentes na cidade respectiva ou que tenham com ela vínculo familiar, de trabalho ou de 
estudos. Será permitida inscrição de mais de uma equipe representando a mesma cidade. 
 
Uma pré-inscrição deverá ser formalizada pelo coordenador de cada equipe, através de 
uma mensagem para o e-mail franciscoschwab@hotmail.com, apenas para confirmar seu 
interesse em participar. Dúvidas serão esclarecidas também pelo celular (24)9913-2324. 
A pré-inscrição será até dia 20/abril/2012, aceitando-se mais de uma equipe por cidade, 
podendo ser inscritas por um mesmo coordenador ou cada uma por seu próprio 
coordenador, a serem nomeadas como “Cidade” A, B, C, etc., respectivamente. 
As pré-inscrições permitirão montar o projeto a ser apresentado à empresa de TV. 
 
Já estão consideradas pré-inscritas as seguintes equipes (coordenadores) nesta data: 
Resende (Schwab), Volta Redonda (Serrão), Barra Mansa (Nilson), Três Rios (Patrick), Vassouras 
(Sílvio), Guaratinguetá (Ricardo), Pindamonhangaba (Davi), Barra do Piraí (Ernandes), Paratí 
(Amaro), Quatis (Renato) com equipes A e B. 
 
Estamos ainda aguardando respostas: 
Petrópolis – Mendes - Nova Iguaçu – Niterói – Angra dos Reis – Cabo Frio – Taubaté – SJCampos – 
Lorena – Itajubá – Macaé  
 
Qualquer interessado que conseguir atender o Regulamento poderá inscrever sua equipe. 
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Posteriormente, após definidas as datas das etapas e a programação, estabeleceremos um 
novo prazo para que cada coordenador formalize a inscrição definitiva no Circuito 2012, 
indicando os nomes dos integrantes de sua equipe e seus dados – ver itens 1 e 2 das 
Normas de Competição, na página 3. 
 
Este 1º Circuito estará aberto a equipes sem restrição de categoria, podendo ser integradas 
por enxadristas federados ou não, sem separação por idade ou sexo, jogando todos 
indistintamente na mesma competição. 
 
Ao formalizar a inscrição definitiva, o coordenador deverá depositar uma taxa de R$40,00 
em nome da sua equipe e comunicar os dados à organização. Esta taxa valerá também 
como inscrição para a 1ª etapa do Circuito. 
A conta para depósito será informada oportunamente. 
 
Antes de cada etapa será necessário confirmar a equipe que jogará, devendo ser depositada 
uma taxa de inscrição de R$10,00 por jogador (R$40,00 por equipe), até a sexta-feira 
anterior, comunicando os dados através do e-mail ou telefone. Ver item 3 das Normas. 
 
Esta arrecadação total poderá reverter em premiação aos participantes, caso os 
organizadores consigam arranjar patrocínio para as despesas previstas. 
 
ORGANIZAÇÃO GERAL 
Todas as equipes se reunirão num mesmo local a cada etapa e jogarão um torneio 
completo. As equipes poderão participar de todas as etapas e rodadas, sem eliminação. 
 
A Direção Geral será exercida de comum acordo pelos 3 coordenadores que deverão sediar 
as 3 etapas previstas para este 1º Circuito, que são os locais mais centrais: 

• Nilson Abrantes– BARRA MANSA 
• Carlos Serrão– VOLTA REDONDA 
• Francisco Schwab – RESENDE 

Será responsabilidade do Coordenador da Etapa providenciar local adequado, com o acesso 
liberado ao público em geral, com boa ventilação e iluminação, mesas e cadeiras 
suficientes, banheiro acessível e lanchonete ou cantina próxima ao local. 
Durante a fase de pré-inscrição os coordenadores de equipe podem encaminhar sugestões e 
comentários livremente, levando-se em conta a viabilidade e os interesses da maioria. 

O coordenador da Etapa providenciará um árbitro capacitado, que deverá preparar o 
torneio, organizar as rodadas, fazer emparceiramentos usando notebook e impressora, e 
conduzindo a competição de acordo com as regras da FIDE- Fed. Internacional de Xadrez. 
 
Este coordenador também deverá providenciar a organização antecipada do local da Etapa, 
arrumação das mesas, colocação de tabuleiros, peças e relógios, placas com os nomes de 
cada equipe participante, penduradas na lateral da mesa correspondente ao 1° tabuleiro, e 
mural próprio para afixar os emparceiramentos e os resultados. 
 
PROGRAMAÇÃO 
As etapas serão realizadas sempre aos domingos, no seguinte esquema: 
- Festival pela manhã: instrução, simultânea, exibição c/ tabuleiro gigante – 10:00 às 12:00 
- Competição à tarde: torneio por equipes, em 5 rodadas – 13:00 às 18:00 
 
A parte da manhã é mais voltada ao público local, com participação das equipes que 
quiserem. Sua organização e realização estarão a cargo dos profs. Renato Oliveira e Nilson 
Abrantes, com apoio dos demais coordenadores e participantes que estiverem disponíveis. 
 
Em 2012 prevemos 3 etapas que estão sendo programadas como segue: 
 1ª etapa – 20 de Maio – BARRA MANSA – local a definir 
 2ª etapa – 01 de Julho – VOLTA REDONDA – local a definir 
 3ª etapa – 23 de Setembro – RESENDE – local a definir 
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Estas datas ainda deverão ser confirmadas, dependendo das programações já estabelecidas pelos 
diversos Calendários das Federações, da CBX e Clubes, e dependerá também dos entendimentos com 
a emissora de TV, em função do prazo de captação de patrocínios. 
Datas, cidades e locais serão confirmados antes da formalização das inscrições definitivas. 

 
PATROCÍNIOS E PUBLICIDADE 
PATROCINADOR DE EQUIPE – Os membros de uma equipe poderão custear suas próprias 
despesas ou poderão buscar um patrocinador que dê apoio para o transporte, inscrições, 
refeições, ajudando nos gastos e facilitando a participação da equipe. 
Em contrapartida, este patrocinador da equipe poderá fornecer camisetas, a serem usadas 
pelos membros da equipe durante as partidas, com indicação do nome da cidade e 
publicidade do patrocinador. 
 
PATROCINADOR DE ETAPA – O apoiador de uma etapa poderá fornecer tabuleiros com 
publicidade impressa nas bordas, e dependendo de entendimentos com a empresa de TV: 
também faixas, outdoors, cartazes e anúncios em rádios e jornais – tudo focando no apoio 
dado aquela etapa específica. 
 
PUBLICIDADE NA TELEVISÃO – A venda de cotas de patrocínio, vinculada a publicidade na 
TV, será exclusividade da emissora, que não terá compromisso de divulgação com quem 
não adquirir uma cota. É possível que nomes de cotistas sejam associados aos nomes das 
cidades que cada equipe representa, como parte da campanha de marketing televisivo. 
Por necessidade do negócio, somente os cotistas costumam ter seus nomes e imagens divulgados nos 
comerciais, não havendo nenhum compromisso de aparecer menção ou imagem ligada a algum 
patrocinador de equipe ou a quem sediar e apoiar uma etapa. 
De qualquer modo, ganha o Xadrez, porque as chamadas na TV são numerosas e com 
freqüentes imagens dos eventos, tanto antes quanto depois de cada etapa. 

 
NORMAS DE COMPETIÇÃO 
Regras estabelecidas para os torneios por equipes deste Circuito: 
PARTICIPAÇÃO: 
1. Por ocasião da inscrição definitiva, cada coordenador de equipe deverá depositar uma 

taxa de R$40,00 referente a 1ª Etapa, e enviar uma lista, numerada a partir do 1° 
tabuleiro, com nome completo de cada jogador, o nº de seu RG ou identidade, data de 
nascimento, se é federado e qual a classe e/ou Rating (se tiver), bem como e-mail e 
telefones do coordenador e de cada um dos inscritos (quem tiver); 

2. A lista deverá iniciar pelo enxadrista mais forte (1° tabuleiro) e seguir em força 
decrescente, nomeando 4 titulares e até 4 reservas, sendo que a ordem da lista deverá 
ser mantida ao longo de todo o Circuito, em caso de ausências e substituições; 

3. Antes de cada etapa, cada coordenador deverá confirmar presença (ou não) de sua 
equipe (pelo e-mail ou telefone, já informados) até a sexta-feira anterior, informando os 
4 membros da equipe que comparecerão naquela etapa como titulares, na ordem 
conforme foram inscritos, e efetuar depósito de R$40,00 como inscrição na etapa; 

4. O coordenador acumulará a função de capitão da sua equipe, ou indicará outro jogador 
inscrito, quer este vá jogar alguma partida ou apenas atue com funções de capitão 
conforme definidas em Regulamento da FIDE- Fed. Internacional de Xadrez; 

5. O capitão é o único que pode conversar com seus jogadores e orientar quanto a 
propostas de empate recebidas ou a oferecer, dialogar com o capitão adversário, discutir 
detalhes com o árbitro, fazer reclamações em nome da equipe, preencher súmulas etc.; 

6. O capitão ou o coordenador poderão solicitar troca de algum jogador durante uma etapa 
ou a substituição de quem não puder mais comparecer nas próximas etapas, 
encaminhando formalmente um novo nome ao árbitro ou à Direção Geral: não é 
permitido trocar ou substituir um jogador, da equipe ou da lista, sem autorização; 

 
SISTEMA DE COMPETIÇÃO E EMPARCEIRAMENTOS 
7. Cada etapa será disputa em até 5 rodadas, com início das partidas às 13:00 e término 

previsto para as 18:00 horas, com tolerância de atraso do jogador até que o tempo 
alocado para ele no relógio se esgote; 
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8. Havendo até 6 equipes numa etapa todas jogarão entre sí em um só turno, e no caso de 
haver mais de 6 equipes será usado o Sistema Suíço com emparceiramento através do 
software Swiss Perfect; segundo os critérios do árbitro designado para a etapa; 

9. A força relativa de cada equipe será avaliada pelo árbitro antes do início de cada etapa – 
se possível, pelo cálculo do Rating médio (Estadual, CBX, FIDE, outros, nesta ordem) 
dos seus integrantes, por estimativa em classes ou comparação com jogadores de 
Rating já estabelecido – isto servirá para montar a lista inicial das equipes, para fazer 
emparceiramento na 1ª rodada e nas seguintes, conforme necessário; 

10. Cada equipe e cada jogador receberão um Rating “Rápido” inicial arbitrado em 550, que 
irá sendo ajustado ao longo da competição e que valerá para este Circuito a partir da 2ª 
etapa, bem como para os próximos Circuitos – este passará a ser o critério para 
avaliação de força da equipe e escalação dos tabuleiros, assim que estiver estabelecido; 

11. Equipes de uma mesma cidade não deverão ser emparceiradas para se enfrentar, exceto 
se isto for considerado o mais apropriado para a última rodada e a critério do árbitro. 

12. Todo esforço será feito para evitar que haja equipe BYE numa etapa qualquer. Isto 
poderá ser feito através de uma equipe EXTRA formada por jogadores locais e inscrita 
especialmente para esta etapa, ou formando esta equipe com os reservas disponíveis, 
considerando-se que a ênfase deste Circuito é na participação, integração e divulgação. 

 
REGRAS EM CADA MATCH 
13. Antes de iniciar cada match os capitães das duas equipes preencherão a súmula 

respectiva, com nomes das equipes, nomes em cada tabuleiro, data, etapa e rodada;  
sendo a equipe listada na coluna esquerda a que jogará de brancas no 1º tabuleiro; 
(será mostrado um modelo da súmula para conhecimento prévio dos coordenadores) 

14. Após terminar as partidas do match, os resultados individuais e das equipes serão 
anotados, a súmula assinada pelos capitães das duas equipes e entregue ao árbitro; 

15. Não será necessário anotar os lances em planilhas, embora seja permitido ao jogador 
levar sua própria planilha e anotar os lances em suas partidas. 

16. Cada jogador disporá de 21 minutos para fazer todos os seus lances em cada partida, 
com final acelerado, segundo as regras mais atualizadas da FIDE para Xadrez Rápido; 

17. Terá preferência o uso de relógio digital – sempre que estiver disponível – ajustado com 
17 minutos iniciais, mais bônus (ou delay) de 5 segundos por lance, desde o 1° lance. 

 
CONTAGEM DE PONTOS E DESEMPATES 
18. Para contagem de pontos das equipes nas etapas será usado o Sistema Olímpico, 

somando todos os pontos obtidos pelos integrantes da equipe, cumulativamente, 
marcando-se em cada partida: 1,0 por vitória, ½ por empate e zero por derrota. 

19. Como escore secundário (primeiro critério de desempate) será usado o Sistema 3-2-1-0 
adotando-se os seguintes conceitos para pontuação de cada match: 

• 3 pontos = vitória de equipe completa 
• 2 pontos = empate de equipe completa ou vitória de equipe incompleta 
• 1 ponto = derrota de equipe completa ou empate de equipe incompleta 
• 0 ponto = derrota por WO da equipe ou derrota de equipe incompleta 

Deste modo priorizamos a participação e as equipes são incentivadas a atuar completas, 
valorizando sua pontuação se disputarem todas as partidas, nos 4 tabuleiros.  
Este escore secundário funciona de maneira similar a um “saldo de gols”. 
 

20. Os critérios para desempate entre equipes ao final de cada etapa serão: 
 Sistema Suíço: Sist. Schuring (até 6 equipes): 
1° Escore secundário, sistema 3-2-1-0 adaptado Escore secundário, sistema 3-2-1-0 adaptado 
2° Buchholz Total BT= soma os pontos dos adversários Sonneborn-Berger 
3° Buchholz Mediano = BT– pontuação(menor + maior) Confronto direto entre as equipes 
4° Sonneborn-Berger = 100% vitórias + 50% empates Total de vitórias nas partidas da equipe 
 

21. A pontuação total de cada equipe ao final do Circuito será a soma das suas pontuações 
em todas as etapas, num total máximo possível de 60 pontos nas 3 etapas. 

22. Os critérios para desempate entre equipes ao final do Circuito serão: 
1° - Soma algébrica dos Escores Secundários 3-2-1-0 em todas as etapas 
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2° - Melhor total Sonneborn-Berger somando-se seus valores em todas as etapas 
3° - Melhor pontuação total nos confrontos diretos, em matches que jogaram entre si 
4° - Caso persista empate no 1°lugar: jogar match em partidas de 5min, até decidir. 
5° - Sorteio 

23. No caso de Sistema Suíço – se não for possível evitar número impar de participantes – a 
equipe que ficar BYE numa rodada receberá 2 pontos, exceto se for na 1ª rodada, 
quando então receberá 4 pontos. 

24. O cálculo do Rating Rápido de cada participante ou equipe será feito através do próprio 
software do Swiss Perfect, inserindo-se os valores como “rating local” e adotando-se 
Rating inicial de 550 para quem ainda não tiver RR Regional anterior. 

 

REGRAS GERAIS 
25. As regras oficiais da FIDE serão aplicáveis a tudo que se relacionar com esta 

competição, desde que não contrariem o presente Regulamento. 
26. Durante as competições o árbitro será a autoridade máxima e suas decisões serão 

definitivas e inapeláveis, sem obrigatoriedade de justificativas ou argumentação. 
27. Será eliminada do torneio a equipe que faltar a uma etapa sem aviso prévio ou a duas 

etapas, consecutivas ou não, mesmo com aviso. 
28. O primeiro celular que tocar implicará em advertência pública; a partir do segundo caso, 

no mesmo dia, acarretará perda da partida, ainda que não seja reincidência do primeiro. 
29. Não se permitirá fumar nem consumir bebidas alcoólicas nos locais dos eventos. 
30. Não serão permitidas atividades ou atitudes que prejudiquem o desenrolar normal dos 

eventos conforme programados, incluindo discutir ou conversar em voz alta, faltar ao 
respeito com adversário, árbitro ou organizadores, sugerir lances ou interferir nas 
partidas. As pessoas envolvidas serão advertidas, poderão ser excluídas do local ou até 
eliminadas do evento. 

31. Solicita-se a cada participante que compareça com um jogo de peças modelo oficial de 
competição e um relógio em perfeito estado de funcionamento, de preferência digital. 

 
PREMIAÇÃO 
Em cada etapa do Circuito haverá um troféu para a equipe campeã, entregue ao seu 
coordenador, e medalhas para seus 4 membros que jogaram mais partidas. 
Ao final do Circuito a equipe campeã geral receberá uma Taça alusiva à conquista do 1° 
Circuito Regional 2012, independente da premiação na última etapa. 
 

Poderá haver premiação individual em dinheiro, caso se obtenha patrocínio para custeio 
parcial ou total na organização das etapas. Neste caso, a critério da Direção Geral e em 
ordem de prioridade, poderemos premiar: 

1- Os 4 jogadores com maior pontuação individual, considerando o total do Circuito; 
2- Os 4 participantes com mais partidas jogadas ao longo de todo o Circuito; 

Cada prêmio individual consistirá no rateio do saldo de caixa divido entre os premiados, não 
sendo permitida a acumulação de mais de um prêmio por um mesmo participante. 
Caso ocorram situações de empate, a decisão será pelo participante de menor idade. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Os 3 membros da Direção Geral deliberarão em conjunto sobre casos omissos ou sujeitos a 
interpretação e tomarão suas decisões por votação simples, definitivas e inapeláveis, sem 
abertura para discussão ou contestação. 
Este Regulamento será considerado conhecido e aceito pelos coordenadores e pelos 
membros de todas as equipes, a partir do momento em que formalizarem as suas inscrições 
definitivas. 

Resende, 28 de março de 2012. 
 
 
as. Francisco Schwab         as. Nilson Abrantes    as. Carlos Serrão 
FUNRESP                CFCSN 
Fundação Resende Esportes         Assoc. Xadrez Sul-Fluminense              Cons. Clube dos Funcionários CSN 


