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INSCRIÇÃO 

Poderão se inscrever no torneio, associados e dependentes de associados da APCEF/SP, além de alunos selecionados 

da modalidade xadrez do Projeto APCEF-Cidadã; 

As Inscrições serão até o dia 21/03, pelo e-mail esportes@apcefsp.org.br, contato pelo telefone (11) 5613-5601; 
WhatsApp (11) 96334-1276 ou pelo formulário de inscrição no site. 

 

DISPUTA 

As rodadas serão feitas de forma presencial e a distância. 
 
Presencialmente, as rodadas da 1º Fase serão realizadas, nas seguintes datas: 23 de março; 6 e 27 de abril; 4 e 18 de 
maio; 1, 15 e 29 de junho; 13 e 27 de julho; 24 de agosto, sendo a 2º fase disputada, nas seguintes datas: 7 e 21 de 
setembro; 5 e 19 de outubro; 9 e 23 novembro; 7 de dezembro. As partidas presenciais poderão ser feitas no clube 
da APCEF/SP em São Paulo (nas datas acima), na sede administrativa da APCEF/SP ou em outros locais, em datas 
definidas em comum acordo. 

A distância, por meio do www.chesstempo.com. 

O sistema de emparceiramento será o Shuring (todos contra todos), na 1º Fase. 

O tempo de reflexão será de 75 minutos para cada jogador, com anotação de lances nas respectivas fichas. Todas as 
fichas deverão ser encaminhadas ao Departamento de Esportes. 

Em caso de partidas a distância, deverão encaminhar foto, anotação ou arquivo em formato PGN, através do e-mail 
esportes@apcefsp.org.br ou através do grupo de WhatsApp do Clube de Xadrez da APCEF/SP. 
 
CRITÉRIOS 

Em caso de empate por pontos, serão adotados os seguintes critérios, na ordem abaixo, na 1º Fase: 

1º - Confronto Direto; 

2º - Maior nº de Vitórias; 

3º - Sonneborn-Berger (SB); 

4º - Maior nº de partidas de vitórias com peças pretas; 

 
TABELA 

A tabela será elaborada, através do sistema Swiss Perfect 98. O sistema irá fazer, aleatoriamente, o 
emparceiramento, conforme ordem de inscritos. 

Em caso de desistência de jogador, os resultados de suas partidas só serão considerados na classificação geral se 
realizado ao menos metade do total – com fração arredonda ao inteiro seguinte - de seus jogos previstos no torneio. 

Todas as partidas poderão ser antecipadas, em comum acordo dos respectivos jogadores. 

Partidas não disputadas nas datas indicadas na tabela deverão ser realizadas no prazo máximo de 30 dias corridos, 
de forma presencial ou a distância, de comum acordo entre os jogadores. Se, ainda assim, a partida não se realizar 
por impossibilidade de ambos os jogadores, não será atribuído ponto a qualquer um dos jogadores. 
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Lembrando que até o dia 24 de agosto, todas as partidas não realizadas serão declaradas como WO duplo, ou seja, 
sem pontuação para nenhum dos lados. 

Na ausência de jogador na data da partida, ou data posteriormente definida, determinará ponto ao adversário. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Qualquer ato, por parte dos participantes, é passível de punição, com eliminação do torneio, ou em caso mais grave, 
proibição de participação nos próximos torneios da modalidade. 

O Torneio Preparatório ao Interclubes de Xadrez 2020 seguirá as regras oficiais da modalidade Xadrez, conforme 
regulamento da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), com exceção as alterações descritas neste documento. 

 


