
 

VII Aberto do Brasil de Xadrez – Taça Cidade de 

Teresina 
 

OBETIVO  

 

Indicar dois participantes para a Semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto e  

incrementar o intercâmbio com enxadristas de outros Estados.  

 

02 a 04 de AGOSTO DE 2019  

 

LOCAL  

Obs. será definido até o final março de 2019 

 

PARTICIPAÇÃO  

 

Poderão participar todos os jogadores cadastrados na Confederação Brasileira de  

Xadrez, devidamente quites com a anuidade CBX 2019.  

 

PROGRAMAÇÃO  

 

Sexta-feira, 02 de agosto de 2019  

13h – Encerramento das Inscrições  

13h30 – Congresso técnico  

14h – 1ª rodada  

20h – 2ª rodada  

Sábado, 03 de agosto de 2019  

14h – 3ª rodada  

20h – 4ª rodada  

Domingo, 04 de agosto de 2019  

9h – 5ª rodada  

15h – 6ª rodada  

Encerramento e premiação após a 6ª rodada  

 

MATERIAL  

 

Os participantes deverão trazer relógio de xadrez e jogos de peças, sendo que, por  

ocasião de cada rodada, caberá a ambos os jogadores a apresentação do material de  

jogo, com preferência de peças para as brancas e relógio para as pretas. Caso a partida  

não possa ser iniciada por falta de material, o resultado será 0 x 0. Relógio digital, com  

opção de bônus por lance, tem preferência sobre relógio analógico. 

  

 

 

 

 

 

 



INSCRIÇÕES   

 

 

PARTICIPANTE Até 30/04 01 a 31/05 01 a 30/06 01 a 31/07 01 a 02/08 

Enxadrista em Geral 100,00 120,00 130,00 140,00 150,00 

Grandes Mestres e 
Mestre Internacionais 

ISENTOS 

Mestre Fide e Mestres 
Nacionais com título 

homologado. Veterano 
+ 65 anos. 

70,00 80,00 

 

 

Para efetuar a inscrição, o enxadrista deverá fazer transferência para uma das contas 

bancárias:  

Banco do Brasil 
Ag. 4708-2 

Nº 5629-4 

Caixa Econômica Federal 

Ag. 0855 

Nº 3925-7 

 

Favorecido: Luís Carlos Sales 

 

Depois enviar comprovante inscrição por e-mail para lwis2006@gmail.com com cópia 

para: josegomes2001@yahoo.com.br. Informe obrigatoriamente no e-mail: Nome 

completo, data de nascimento, ID CBX e ID FIDE (se tiver). 

Pode enviar também por WhatsApp para (86)99982-1499 (Luís Carlos Sales) 

 

 OBS: O jogador que solicitar Bye ausente encaminhar e-mail para AF Máximo Macedo 

(maximo.igor.macedo@gmail.com), com cópia para o árbitro auxiliar AN Júlio José 

(juliojose71@hotmail.com). 

 

SISTEMA DE DISPUTA E TEMPO DE REFLEXÃO 

  

A competição será disputada pelo Sistema Suíço em 6 rodadas, com tempo de reflexão  

de 90 minutos + 30 segundos de acréscimo por lance (relógio digital) ou 2 horas  

nocaute (relógio analógico). 

 

 

 

 

 

 

mailto:josegomes2001@yahoo.com.br


CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

1º critério - Confronto Direto (código 11)  

2º critério - Buchholz com corte do pior resultado (código 37)   

3º critério - Buchholz sem corte (código 37)  

4º critério - Sonneborn-Berger.  

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

6º critério -  Sorteio  

 

 

PREMIAÇÃO  

 

Premiação: R$ 8.000,00 (mínima) 

Campeão    = R$ 2.400,00 + troféu 

Vice-Campeão   = R$ 1.500,00 + troféu 

Terceiro colocado   = R$ 1.000,00 + medalha 

Quarto colocado   = R$ 500,00 + medalha 

Quinto colocado   = R$ 400,00 + medalha 

Sexto colocado   = R$ 300,00  

Sétimo colocado   = R$ 250,00  

Oitavo colocado   = R$ 200,00 

Nono colocado   = R$ 150,00 

Primeiro melhor piauiense = R$ 500,00 + troféu 

Segundo melhor piauiense = R$ 200,00 + medalha 

Melhor veterano + 65 anos  = R$ 250,00 + medalha 

Melhor feminino  = R$ 250,00 + medalha 

Melhor sub-18  = R$ 100,00 + medalha 

Melhor sub-12  = medalha 

 

Obs. premiação não será cumulativa.  

 

ARBITRAGEM  

 

Árbitro principal  

AI Máximo Macedo 

Árbitro auxiliar  

AN Júlio José da Silva Neto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOSPEDAGEM  

 

Obs. logo após a definição do local do evento, disponibilizaremos o nome do hotel e os 

preços promocionais (até o final de março de 2019). 

 

Executive Flat Hotel 

Rua Regeneração, 469 - Ilhotas, Teresina - PI, 64001-690  

(86) 3216-6700   

 

Fórmula Flat Europa   

Endereço: R. José Olímpio de Melo, 3330 - Ilhotas, Teresina - PI, 64014-063 

Telefone: (86) 3223-7100 

 

Palácio do Rio Hotel  

Av. Ininga, 1325 - Teresina - PI, 64048-110  

(86) 4009-4600 

 

Alfa Hotel 

Av. Rio Poti, 959 

Telefone: +55 (86) 3303-2623 

 

Detroit Hotel  

Rua Coelho Resende, 260  

Centro - Teresina – PI  

Telefone: +55 (86) 2107-4949 

 

Ibis TERESINA  

R. Primeiro de Maio, 450 - Centro, Teresina - PI, 64001-430  

(86) 2106-2000 

 

Hostel Aruba 

Avenida Elias João Tajra, 1813 

Jóquei Clube - Teresina - PI - CEP: 64049-300 

Telefone: +55 (86) 3232-2572  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ESTE TORNEIO 

  

1. Haverá tolerância para atraso de até 30 minutos relativos ao horário programado  

para o início de cada rodada; 

  

2. O enxadrista que faltar a qualquer rodada será excluído do torneio, a menos que  

apresente justificativa aceitável, no entendimento da Direção do Torneio, e antes do  

horário de encerramento da rodada em que ocorrer a falta; em caso de falta a mais de  

uma rodada, o reincidente será eliminado do torneio; 

  

3. Casos dois enxadristas se apresentem atrasados e juntos para a partida, o tempo  

decorrido será dividido entre os dois; caso se apresente apenas um, o tempo decorrido  

será dividido entre os dois e, a partir deste momento, o presente aciona o relógio. A  

regulagem do relógio deverá ser feita com supervisão de um arbitro presente; 

  

4. Para apelação contra Decisão Arbitral, o interessado deverá preencher e  

apresentar formulário específico, junto com o valor da taxa de apelação de R$ 200,00,  

em no máximo 20 minutos após o término da partida (atenção, não é término da  

rodada!). A taxa será devolvida ao reclamante, caso sua reclamação seja considerada  

justa e o resultado solicitado lhe tenha sido atribuído pelo Comitê de Apelação; 

  

5. Todas as partidas devem ser anotadas de forma legível e inteligível, no processo  

de anotação algébrica. Ainda será permitido ao jogador anotar suas partidas em notação  

diferente, mas essa anotação não terá nenhuma validade para efeito de apelação contra  

decisões da arbitragem, ou quaisquer outras solicitações com base nessa anotação; 

  

6. O Enxadrista que não participar do Congresso Técnico, independentemente dos  

motivos, se obriga a acatar integralmente, o que nele for decidido ou informado pela  

Organização e Arbitragem, do que, inclusive, não será aceito apelação. 

  

7. Os relógios não poderão ser ajustados pelos jogadores após o inicio da rodada.  

Caso haja necessidade de ajuste, este deverá ser feito pela arbitragem; 

  

8. A posição dos relógios será definida pela arbitragem. 

  

9. É terminantemente proibido: 

  

a) Analisar as partidas terminadas, ou não, dentro da sala de jogos (análises  

somente na área de espera e de partidas encerradas); 

  

b) Portar celular (inclusive atender ou verificar chamadas) ou qualquer outro  

dispositivo eletrônico ligado dentro da sala de jogos durante a rodada. O responsável  

pela emissão de qualquer ruído provocado por celular ou dispositivo eletrônico, será  

penalizado com a perda da partida, e caso esteja como espectador no momento, será  

expulso da sala de jogos; 

  

c) Conversar, seja o que for e em que quantidade de palavras for, dentro da sala de  

jogos (quem quiser conversar, chame, por sinais, o seu interlocutor para fora da sala de  

jogos e fale a vontade na sala de espera), exceto comentários sobre sua partida ainda em 

andamento;  



 

d) Aproximar-se demasiadamente da mesa onde há jogos em andamento, quando  

observador (pedimos observarem a distância mínima de 1 metro); e. auxiliar, de  

qualquer maneira, jogador que ainda está jogando; 

 

10. Não há restrição aos empates de comum acordo; 

 

11. Será formado o Comitê de Apelação com cinco membros participantes do  

torneio e de notório saber sobre as Regras, Sendo 01 Presidente do Comitê de Apelação  

(Diretor Geral do Torneio), 02 Membros Efetivos e 02 Membros Suplentes. 

  

12. O jogador que não puder jogar a 1ª rodada poderá solicitar previamente ficar de bye.  

O referido jogador receberá 0,5 ponto de bonificação. Caso não solicite o benefício no  

ato da inscrição, não terá direito ao benefício e será considerado ausente.  
 


