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1. FINALIDADE 

1. Este torneio tem a finalidade de: 

1. Oferecer ao associado uma competição da modalidade xadrez, visando, também, a 

experiencia e treinamento para os enxadristas do Clube de Xadrez da APCEF/SP; 

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

na formação das equipes para torneios oficiais. 

2. INSCRIÇÃO 

1. Poderão se inscrever no torneio: 

1. Associados titulares e dependentes da APCEF/SP; 

2. Alunos selecionados do Projeto APCEF-Cidadã. 

2. O período de inscrição será do dia 05/10/2022 à 14/10/2022, 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 (obrigatoriamente), 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 e divulgada, através do sistema do site Lichess, que fará o empar-

ceiramento. 

2. As partidas serão realizadas a distância, exclusivamente através do site Lichess, ou de seu 

aplicativo. 

3. Cada rodada terá uma duração de 12 minutos, sendo que o tempo de reflexão para cada 

jogador será de 5 minutos nocaute e 2 minutos de intervalo entre as rodadas. 

4. A lista de enxadristas participantes e grupo de WhatsApp do evento será divulgada até o dia 

14 de outubro. 

5. O torneio será iniciado no dia 15 de outubro, as 10h, e encerrado no mesmo dia, as 12h. 

6. O sistema de emparceiramento será o Suíço, com 8 rodadas.  

7. Todas as partidas serão iniciadas ao mesmo tempo. 

8. Não será permitido a volta de qualquer movimento de peça (missclick). 

9. Será decretado WO ao enxadrista que não realizar sua partida, dentro do prazo estipulado. 

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

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

1. Ao final do torneio, os dois jogadores mais bem colocados, na Etapa Laranja, estarão classi-

ficados para a Super Copa de Xadrez Online Blitz 2022, a ser realizada em dezembro de 

2022. 

 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

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

conforme o site Lichess, para o desempate, na ordem abaixo: 

1º - Sistema Sonneborn – Berger; 

2º - Rating Desempenho; 

2º - Confronto Direto; 

3º - Partida extra, com sorteio de cores. 

 

6. DESISTÊNCIA E DA EXCLUSÃO 

1. Será excluído do torneio qualquer enxadrista que: 

1. Se ausentar em duas rodadas seguidas ou alternadas; 

2. Faltar com respeito à organização e/ou aos participantes do torneio. 

2. Será excluído do torneio: 

1. O enxadrista que fizer uso comprovado de qualquer artifício (engine) para a manipu-

lação de resultado das partidas. 

7. 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) 

8. REGRAS DO JOGO 

1. O Torneio de Xadrez Online Blitz 2022 – Etapa Laranja seguirá as regras oficiais da modali-

dade, conforme regulamento da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), com exceção 

das alterações descritas neste regulamento. 


