CIRCUITO XEQUE & MATE / CXSP 2019
REGULAMENTO
OBJETIVOS:
• Promover e incentivar a integração e o intercâmbio social e desportivo, o
convívio e respeito mútuo entre alunos e educadores.
• Incentivar a prática entre alunos da modalidade de Xadrez.
DATAS:
1ª Etapa: 28 de Abril
2ª Etapa: 16 de Junho
3ª Etapa: 18 de Agosto
4ª Etapa: 03 de Novembro
FINAL: 24 de Novembro
Endereço: Clube de Xadrez São Paulo – Rua Araújo, 154 - Centro, São Paulo – SP
PARTICIPAÇÃO:
Aberto a todos os jogadores, com um limite de 81 jogadores em cada etapa!
CATEGORIAS:
Sub 08 ABSOLUTO – Nascidos a partir de 2011
Sub 10 ABSOLUTO – Nascidos a partir de 2009
Sub 12 ABSOLUTO – Nascidos a partir de 2007
Sub 16 ABSOLUTO – Nascidos a partir de 2003
FORMA DE DISPUTA:
Em cada uma das etapas serão seguidas as seguintes regras:
1. O torneio será disputado pelo Sistema Suíço de Emparceiramento em 5 rodadas, ou
Schuring caso o número de jogadores da categoria seja menor ou igual a 6.
2. O ritmo de jogo será de 12 minutos com 3 segundos de acréscimo por jogada para
cada jogador. O jogador que acumular 2 lances ilegais perde a partida.
3. Em caso de empate na classificação final, o desempate obedecerá aos seguintes
critérios:
a) Confronto Direto
b) Milésimos FPX
c) Milésimos Totais
d) Escore Acumulado
e) Armagedon
A pontuação para classificar os jogadores para a final se dará da seguinte forma:
Campeão: 20 pontos
Vice-Campeão: 16 pontos
3º Lugar: 12 pontos
4º Lugar: 10 pontos
5º Lugar: 8 pontos
6º Lugar: 6 pontos
7º Lugar: 4 pontos
8º Lugar: 2 pontos
OBS: Todos os jogadores ganham 1 ponto pela participação em cada etapa

Será utilizado o Rating Xeque & Mate como critério para definir o Ranking Inicial.
Caso o participante não tenha esse Rating, será considerado como Rating Secundário o
Rating FIDE Pensado.
O Rating inicial Xeque & mate é de 1900 e é calculado em todos os torneios
organizados pela Xeque & mate.
Caso haja empate na classificação final do Circuito para a final, adotaremos os
seguintes critérios de desempate:
1. Maior número de etapas participadas
2. Melhor colocação em uma etapa (ou mais)
3. Sorteio
FINAL:
Serão os 6 jogadores classificados em cada uma das etapas, jogado em formato
Schuring em 5 rodadas de 12 minutos com 3 segundos de acréscimo por jogada para
cada jogador.
A final será gratuita.

INSCRIÇÃO:
R$ 43,00 por etapa até a quarta feira anterior ao evento
A partir da quinta feira e até o dia do evento, o valor será de R$ 53,00 para
todos os jogadores até as 9h00 do dia do evento.
Obs.: Os valores de inscrição poderão sofrer alteração sem aviso prévio.
Não haverá devolução do depósito em caso de desistência da participação.
As inscrições devem ser realizadas mediante o preenchimento correto do
formulário com os dados do participante. Logo, escolher a opção de
pagamento que poderá ser feita via depósito/transferência bancária e/ou
Pagseguro. Nesta segunda opção, caso não possua cadastro, utilize a opção
“sem cadastro”.
PROGRAMAÇÃO:
Encerramento das inscrições: 9h00
Abertura e 1ª Rodada: 9h30
Premiação: logo após encerramento da 5ª rodada- Previsão: 13h00
PREMIAÇÃO:
Troféu para o 1º Colocado de cada categoria e medalhas do 2º ao 5º Colocado
INFORMAÇÕES:
André Salama – (11) 99873-6392
Davy D’Israel – (11) 98354-3724
Jefferson Pelikian – (11) 97140-3887

