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1. FINALIDADE 

1. Este torneio tem a finalidade de: 

1. Preparar e treinar os enxadristas do Clube de Xadrez da APCEF/SP para participa-

rem do Torneio Interclubes de Xadrez de São Paulo, organizado pela Federação 

Paulista de Xadrez; 

2. Auxiliar o treinador do Clube de Xadrez da APCEF/SP, Dirk Dagobert van Riemsdijk, 

na formação das equipes que participarão do Interclubes de São Paulo. 

2. INSCRIÇÃO 

1. Poderão se inscrever no torneio: 

1. Associados titulares e dependentes da APCEF/SP; 

2. Alunos selecionados do Projeto APCEF-Cidadã; e 

2. O período de inscrição será do dia 01/02/2021 à 21/02/2021, através dos seguintes canais: 

1. Preenchimento de formulário via site da APCEF/SP; 

2. Por e-mail esportes@apcefsp.org.br, informando nome completo, número de matrí-

cula, telefone c/WhatsApp (preferencialmente), e-mail, e ID do site Lichess. 

3. Dúvidas: entrar em contato através do WhatsApp (11) 96334-1276 ou por e-mail espor-

tes@apcefsp.org.br. 

3. DISPUTA 

1. A tabela será elaborada, através do sistema Swiss Perfect 98, que fará, aleatoriamente, o 

emparceiramento, conforme a ordem alfabética dos inscritos. 

2. As partidas serão realizadas a distância, exclusivamente através do site https://lichess.org/, 

ou de seu aplicativo. 

3. Cada rodada terá uma duração de 13 dias corridos para ser concluída, com exceção; 

1. A primeira rodada terá uma duração de 14 dias corridos. 

4. A tabela de partidas do torneio será divulgada até o dia 28 de fevereiro e iniciada no dia 1 

de março de 2021. 

5. A última rodada se encerra no dia 10 de dezembro de 2021. 

6. O sistema de emparceiramento será o Schuring (todos contra todos), em um turno único, 

com tempo de reflexão de 75 minutos nocaute para cada jogador. 

7. Para a validação dos resultados, as planilhas de cada partida com a anotação dos lances 

(feitas manualmente ou via arquivo PGN) deverão ser encaminhadas via e-mail para espor-

tes@apcefsp.org.br ou grupo de WhatsApp do torneio. 

8. Todas as partidas poderão ser realizadas antes do período pré-estabelecido, desde que 

haja comum acordo entre os adversários; 
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9. A partida referente à rodada que está em andamento, deverá ser realizada dentro do prazo 

divulgado, não sendo permitido o adiamento; 

10. Será decretado WO ao enxadrista que não realizar sua partida, vide item 9, e não tiver se 

manifestado, através dos canais utilizados para o torneio, para marcação dela, em comum 

acordo com o seu adversário. 

1. Caso ambos os enxadristas dessa partida tenham a mesma postura, será decretado 

WO duplo, ou seja, não haverá pontuação para nenhum deles. 

4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1. Em caso de empate por pontos ao final do torneio, serão adotados os seguintes critérios 

para o desempate, na ordem abaixo: 

1º - Confronto direto; 

2º - Maior número de vitórias; 

3º - Sonneborn-Berger (SB); 

4º - Maior número de partidas vitoriosas com as peças pretas. 

 

5. DESISTÊNCIA E DA EXCLUSÃO 

1. Em caso de desistência ou exclusão, todas as partidas daquele enxadrista serão desconsi-

deradas para fins de pontuação e classificação. 

2. Será excluído do torneio qualquer enxadrista que: 

1. se ausentar em duas rodadas seguidas; 

2. se ausentar em três rodadas alternadas;  

3. faltar com respeito à organização e/ou aos participantes do torneio. 

3. Será excluído do torneio e banido de qualquer outra atividade relacionada com o Clube de 

Xadrez da APCEF/SP: 

1. O enxadrista que fizer uso comprovado de qualquer artifício para a manipulação de 

resultado das partidas. 

2. O enxadrista que utilizar de software/engine para “auxiliar” nas partidas. 

  



  Torneio Preparatório de Xadrez 2021   

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo - APCEF/SP 
Centro Comunitário – Cecom - Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital.  

Telefone:  (11) 5613-5601 - Fax: (11) 5612-4358.  
e-mail: esportes@apcefsp.org.br 

 

 

6. COMISSÃO ORGANIZADORA 

1. Qualquer ato ou caso omisso que não tenha sido citado neste regulamento será avaliado e 

resolvido pela organização do torneio. 

2. A comissão organizadora será composta por: 

- Amauri Nogueira (Diretor de Esportes da APCEF/SP) 

- Dirk Dagobert (Técnico do Clube de Xadrez da APCEF/SP) 

- Victor Hugo (Árbitro e Departamento de Esportes da APCEF/SP) 

7. REGRAS DO JOGO 

1. O Torneio Preparatório de Xadrez 2021 seguirá as regras oficiais da modalidade Xadrez, 

conforme regulamento da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), com exceção das alte-

rações descritas neste regulamento. 


