REGULAMENTO do II - TORNEIO de XADREZ 2016 – Andradina-SP
Da Competição:
Art. 1°: A competição será realizada no sábado, dia de 02 abril de 2016.
Art. 2°: Poderão participar: Todos que realizarem a inscrição dentro da data estipulada.
Art. 3°: Os competidores serão divididos em três categorias:
 até 13 anos;
 14 a 17 anos;
 18 anos em diante.
Art. 4°: Serão obedecidas as regras da Fide, da CBX e da FBX e o constante neste regulamento.
Art. 5°: O emparceiramento será pelo Sistema Xadrez Rápido, com 20 min e sem incremento.
§1: Os jogadores não precisam anotar os lances da partida.
§2: Uma vez que cada jogador tenha efetuado três lances, nenhuma reclamação pode ser feita
relativamente à colocação incorreta das peças, posicionamento do tabuleiro ou acerto do relógio. Não
é permitido rocar no caso de troca de posição de rei e dama.
§3: Peça tocada é obrigatoriedade de movimento.
§4: O árbitro somente poderá intervir de acordo com o disposto no caso (Peças Tocadas) se
for requerido por um ou ambos os jogadores.
§5: A seta do relógio é considerada caída quando for feita uma reclamação válida neste
sentido por um dos jogadores. O árbitro deve abster-se de sinalizar uma queda de seta.
§6: Para reclamar uma vitória por tempo, o requerente deve parar ambos os relógios e avisar
o árbitro. Para a reclamação ser bem sucedida, depois que os relógios tiverem sido parados, a seta do
reclamante deve estar ‘em pé’, e a de seu oponente caída.
Das Inscrições:
Art. 6°: Não há números limite de inscritos.
§ 1°: As inscrições serão gratuitas.
§ 2°: As inscrições dos participantes serão efetuadas por ordem de chegada ao site:
www.andradina.sp.gov.br, até às 18h da quinta-feira, dia 24/03/2016.
§ 3°: Estará inscrito (a) quem:
1. Quem efetivar a inscrição individual no site até às da quinta-feira, dia 24/03/2016;
2. Comparecer, as 8h00 do sábado (02/04/2016), ao local do torneio: PRAÇA DO
CEU DAS ARTES – Benfica, Andradina-SP.
Dos Objetivos:
Artigo 7º: Participação e divulgação do esportes a todos interessados e praticantes.
Das Penalidades:
Artigo 8º: É proibido para os jogadores o uso de celulares ou qualquer outro tipo de aparelho durante
a partida, qualquer indício de utilização desse tipo de recurso mesmo que seja para fins particulares
ou não ligados ao evento, ocasionará a perda da partida;
Dos Apoios:
Artigo 9º:
§ 1°: Prefeitura Municipal de Andradina.
§ 2°: NASCE – Governo de Andradina.
§ 3°: Secretaria Municipal de Esportes.
§ 4°: Secretaria Municipal de Educação.

Do Cronograma:
Artigo 10: Data: 02/04/2016 (SÁBADO);
- CHEGADA: até 8h;
- ALMOÇO: Sem prévia definida, haverá horário de almoço de acordo com as finalizações das
rodadas.
- PREMIAÇÃO: Será realizada no final de todas as rodadas.

