
3º Torneio Relâmpago - Clube de Xadrez APCEF/SP 2022  

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 

 

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 15/07, pelo e-mail esportes@apcefsp.org.br, contato pelo telefone (11) 5613-5601; 
WhatsApp (11) 96334-1276 ou por formulário de inscrição no site. 
 
DISPUTA 

O torneio terá duração de 1 (um) dia, no dia 16/07/2022, sendo iniciado às 10h e encerramento previsto as 12h. 

As rodadas serão feitas de forma presencial. 

Todas as partidas serão realizadas na sala multiuso, da sede, do clube da APCEF/SP. 

O sistema de emparceiramento e o número de rodadas será determinado pela quantidade de enxadristas inscritos e 
em comum acordo entre todos os participantes no congresso técnico realizado no dia do torneio. 

O tempo de reflexão será de 5 minutos (Blitz), sem acréscimo, para cada jogador, não sendo obrigatório a anotação 
de lances. 

As rodadas terão duração máxima de 15 minutos (10 minutos de partida e 5 minutos de descanso entre rodadas). A 
rodada poderá ser iniciada de forma antecipada, caso todos os participantes assim queiram. 

 
CRITÉRIOS 

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

1º - Sistema MB; 

2º - Sistema Progressivo; 

3º - Confronto Direto; 

4º - Partida extra, com sorteio de cores; 

 
TABELA 

O congresso técnico e sorteio dos confrontos da primeira rodada será feito as 9h30. 

Após iniciada a primeira partida da primeira rodada, não poderá ser realizado novo sorteio. 

Ao final de cada rodada, todos os resultados serão divulgados para conferência de todos os participantes. 

Em caso de desistência de um jogador, os resultados de suas partidas só serão considerados na classificação geral, se 
realizada pelo menos metade do total de seus jogos previstos no torneio. 

Se uma partida não for realizada por impossibilidade de ambos os jogadores, não será atribuído ponto a qualquer 
um dos lados.  


