
Campeonato Teresinense de Xadrez 2023  

 
REGULAMENTO 

1 – OBETIVOS 

 

A Federação Piauiense de Xadrez (FPIX) realiza nos dias 9, 10, 11 e 12 de março de 

2023, valendo rating FIDE e CBX, o Campeonato Teresinense de Xadrez 2023. A 

competição tem por objetivos principais apontar o campeão municipal, classificar os 

dois primeiros enxadristas da competição para a final do Campeonato Piauiense de 

Xadrez, incentivar a prática do xadrez em Teresina, movimentar o rating nacional e 

internacional. 

 

 

2 – DATA  

 

09, 10, 11 e 12 de março de 2023    

 

3 – LOCAL 

 

Clube Teresinense de Xadrez (CTX). 

 

 

4 - PARTICIPAÇÃO 

                                                                                                                                         

Poderão participar todos os jogadores com cadastro em dia com a Confederação 

Brasileira de Xadrez, residentes ou não no estado do Piauí. Os não cadastrados poderão 

fazê-lo no site: www.cbx.org.br ou entrando em contato com os organizadores. Para o 

enxadrista não cadastrado ou que ainda não participou de nenhum campeonato oficial, o 

evento será um importante espaço para revelar talentos.  As inscrições são limitadas.  

5 - SISTEMA DE DISPUTA E TEMPO DE REFLEXÃO 

A competição será disputada pelo Sistema Suíço em 5 rodadas, com tempo de reflexão 

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

nocaute (relógio analógico). A tolerância para atrasos será de 30 minutos. 

 

6 – CRITÉRIOS DE DESEMPATES 

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 -  Maior nº de vitórias (código 12).  

 

 

 

 

 

 

http://cxmocambinho.blogspot.com/2010/09/final-do-campeonato-piauiense-absoluto_19.html
http://www.cbx.org.br/


7 – INSCRIÇÕES 

 

Deverá ser realizada através do preenchimento de Ficha de Inscrição, em formulário 

eletrônico 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAXJXBka_EyWRieqsDnlHhkDp3XGU

bfVpP_pql8K76eSA7iQ/viewform), anexando o comprovante de pagamento. A 

inscrição deverá ser realizada até 1 hora do início do evento.  

 

A taxa de inscrição corresponderá aos seguintes valores: 

 

Até 06/02/2023 

Para sócios em dia com o CTX: R$50,00 

Demais enxadristas: R$100,00 

 

De 07 a 20/02/2023 

Para sócios em dia com o CTX: R$60,00 

Demais enxadristas: R$120,00 

 

De 21/02 a 09/03/2023 

Para sócios em dia com o CTX: R$70,00 

Demais enxadristas: R$140,00 

 

Pagamento da taxa de inscrição: 

PIX: 86999137954 - Nubank  

Lázaro Miranda Carvalho - Whatsapp: (86) 99913-7954 

 

Obs. Em função do tamanho do CTX, as vagas são LIMITAS as 38 inscritos. 

8 - PROGRAMAÇÃO  

 
Dia 09/03 às 19h30   

Congresso Técnico 

 

1ª rodada Dia 09/03 (quinta-feira)  às 20:00 

2ª rodada Dia 10/03 (sexta-feira)  às 20:00 

3ª rodada  Dia 11/03 (sábado)  às 14:00 

4ª rodada Dia 11/03 (sábado)  às 20:00 

5ª rodada  Dia 12/03 (domingo)  às 09:00    

6ª rodada  Dia 12/03 (domingo)  às 15:00  

 

Premiação - logo após o encerramento da última rodada. 

 

9 - PREMIAÇÃO 
Campeão – Troféu 

Vice-Campeão – Troféu  

3º lugar – medalha 

Melhor feminino – medalha 

Melhor Sub 18 – medalha 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAXJXBka_EyWRieqsDnlHhkDp3XGUbfVpP_pql8K76eSA7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAXJXBka_EyWRieqsDnlHhkDp3XGUbfVpP_pql8K76eSA7iQ/viewform


10  ARBITRAGEM 

Principal: AN Júlio José da Silva Neto 

Árbitro Auxiliar: Erasmo Márcio Falcão 


