
FESTIVAL PIAUIENSE DE XADREZ 2023 
Memorial Arthur Galvão 

(Categorias Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 e o Feminino Absoluto) 
 

REGULAMENTO 
 

1 – OBETIVOS 
 
A Federação Piauiense de Xadrez (FPIX) realiza, no dia 02 de julho de 

2023, o Festival Piauiense de Xadrez 2023 - Memorial Arthur Galvão, para 
as categorias de base Sub 10, sub 12, Sub 14 e Sub 16 o Feminino 
Absoluto. As competições têm por objetivos principais apontar os campeões 
piauienses de xadrez, nas categorias de base que apresentarem demandas, 
com dois ou mais jogadores inscritos, bem como definir a Campeã Piauiense 
Feminina de Xadrez Absoluto. 

 
2 – DATA e HORÁRIO 

 
Data: 02 de julho de 2023 
Horário: de 08:00 às 13:00 (*) 

 
(*) Havendo uma quantidade elevada de inscritos, a competição deverá ser 
realizada em dois turnos (um grupo pela manhã e outro grupo a tarde). Essa 
definição acontecerá na data do Congresso Técnico, por videoconferência, dia 
29/06/2023, às 19:30. 

 
3 – LOCAL 

 
Blue Tree Towers Rio Poty - Av. Marechal Castelo Branco , 555 – Ilhota 
Telefone: (86)4009-4009 
Localização: https://goo.gl/maps/M3JniFK9XrA2 
 

4 – PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar alunos matriculados regularmente em escolas 

públicas ou particulares do Estado do Piauí. Os jogadores deverão efetuar 
inscrição mediante pagamento da taxa e apresentar comprovante de matrícula 
escolar. Os jogadores deverão se inscrever na competição que se enquadrem 
dentro de uma categoria ou faixa etária disponibilizada. 

Para a Categoria Feminino Absoluto, poderão se inscrever enxadristas 
femininos de qualquer idade. 

 
Os participantes deverão fazer sua inscrição via link: http://bit.ly/3ZfZ90q 
 

5 – CATEGORIAS 
 
Masculino: 

• Sub 10 (nascido até 2013) 

• Sub 12 (nascido até 2011) 

• Sub 14 (nascido até 2009) 

https://goo.gl/maps/M3JniFK9XrA2
http://bit.ly/3ZfZ90q


• Sub 16 (nascido até 2007) 
 

 
Feminino: 

• Sub 10  

• Sub 12  

• Sub 14  

• Sub 16  
 
Feminino Absoluto 

• (podem participar, enxadristas de qualquer idade) 
 
6 – SISTEMA DE DISPUTA E TEMPO DE REFLEXÃO 

 
A competição será regida pela Lei da FIDE, sob suas diretrizes gerais, 

onde houver aplicabilidade, com anuência da CBX. O Sistema de Disputa será 
definido no Congresso Técnico, sendo escolhido aquele que melhor se adéque 
ao número de enxadristas inscritos nas diversas categorias.  

O tempo de reflexão será definido na hora da competição em função da 
quantidade de enxadristas e do horário previsto para o término das 
competições. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Deverão ser observadas as regras de Xadrez Rápido da 
Federação Internacional de Xadrez (FIDE), oficializadas no Brasil pelo 
Comunicado CBX nº 174/2022: Caderno CBX de Regulamento de Torneios e 
Apêndices 2023 publicado em 31/12/2022. 
 

FONTE:  
http://www.cbx.org.br/comunicado/3290/comunicado-cbx-n-1742022-

caderno-cbx-de-regulamento-de-torneios-e-apendices-2023 
 
7 – CRITÉRIOS DE DESEMPATES 

 
Pelo Sistema Suíço: 

• 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). 
 
Pelo Sistema Schuring: 

• 1º Confronto Direto; 

• 2º Maior Número de Vitórias; 

• 3º Sonneborn-Berger; 

• 4º Maior Número de Vitórias Negras (Partidas não jogadas serão 
contadas como jogadas com Brancas); e  

• 5º Sistema Koya. 
 
 
 

http://www.cbx.org.br/comunicado/3290/comunicado-cbx-n-1742022-caderno-cbx-de-regulamento-de-torneios-e-apendices-2023
http://www.cbx.org.br/comunicado/3290/comunicado-cbx-n-1742022-caderno-cbx-de-regulamento-de-torneios-e-apendices-2023


8 – INSCRIÇÕES 
Os participantes deverão fazer sua inscrição via link: http://bit.ly/3ZfZ90q 
 
A taxa de inscrição obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
Até 01/04/2023 
R$30,00 
 
Até 11/05/2023 
R$40,00 
 
Até 01/06/2023 
R$50,00 
 
Até 28/06/2023 
R$60,00 

 
Pagamento da taxa de inscrição:  
PIX: 86999137954 – Nubank 
Lázaro Miranda Carvalho - Whatsapp: (86) 99913-7954 

 
9 – PROGRAMAÇÃO  

 
Congresso Técnico: 
 

• Dia 29/06/2023, às 19:30, Por videoconferência. 
Link: https://meet.google.com/dqz-tpxg-axm. 
 
Das competições: 
 

• Dia 02/07/2023. Início às 08:30. 

• Horário de chegado no local do evento às 8:00. 

• Solenidade de Encerramento e Premiação, logo após o encerramento da 
última competição. 
 

 
10 – PREMIAÇÃO 
 

• Campeão – Troféu. 

• Vice-Campeão – Troféu 

• 3º colocado - Medalha. 

• Certificado de participação para todos os participantes. 
 

11 – ARBITRAGEM 
 
O Árbitro Principal da competição será designado pela Federação 

Piauiense de Xadrez FPIX. 
 

• AN Júlio José da Silva Neto 

• AA Erasmo Marcio Falcão 

http://bit.ly/3ZfZ90q
https://meet.google.com/dqz-tpxg-axm


 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O Comitê de Apelação será formado durante o Congresso Técnico e 

estará composto por presidente, dois membros titulares e dois suplentes. 
 
Os participantes, desde já, autorizam a utilização de seu nome, imagem 

e som de voz para a divulgação do torneio, por período indeterminado, sem 
qualquer ônus para a organização. A inscrição para este evento implicará na 
plena aceitação das disposições do presente regulamento. 

 
É recomendado que os enxadristas e/ou escolas levem material de 

xadrez. Modelos com as dimensões oficiais regulamentados pela FIDE. A FPIX 
disponibilizará material para os enxadristas que não tiverem. 

 
A inscrição neste torneio implica plena aceitação deste regulamento. Os 

casos omissos serão resolvidos pelo Comitê de Apelação, pela Organização 
Geral do evento e pela arbitragem, observada a Lei do Xadrez e as regras de 
torneios da FIDE e CBX. 

 
Teresina, 01 de março de 2023. 

Federação Piauiense de Xadrez FPIX 
 
 
 

Luís Carlos Sales 
Presidente da FPIX 

 
 
 


